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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki kinerja ekonomi

paling hebat. Tahun 2015 lalu, kita mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) 4,79%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global yang
diperkirakan hanya mencapai 2,4%. Iklim yang positif ini tentunya menjadi
momen yang tepat bagi pemerintah untuk mengokohkan fondasi perekonomian,
terutama pada sektor riil.
Salah satu sektor riil yang sangat layak menjadi prioritas adalah ekonomi
kreatif. Presiden Joko Widodo optimistis bahwa ekonomi kreatif kelak menjadi
tulang punggung perekonomian Indonesia. Berbeda dengan sektor lain yang
sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif
lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur,
buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran
manusia.
Pada masa awal kepemimpinan presiden Joko Widodo, ekonomi kreatif
berlanjut tahap perkembangan nya dengan pembentukan badan non kementrian
yang bertaggung jawab langsung kepada presiden bernama “BeKraf” atau badan
ekonomi kreatif berdasarkan Perpres no 6 tahun 2015 tentang badan ekonomi
kreatif yang membantu presiden merumuskan, menetapkan ,mengordinasikan ,
dan singkronisasi di kebijakan yang berkaitan dengan industri kreatif.
Beberapa sektor rill memang masih bergantung pada sumber daya alam seperti
perdagangan dan pertambangan maupun sektor lainnya yang rentan untuk habis .
namun salah satu sektor rill yang layak menjadi prioritas dan berkontribusi baik
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri kreatif. Industri ini berkontribusi
7,05% dari PDB atau sebesar 642 Triliyun dari pendapatan yang didapat oleh
Indonesia.
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Gambar 1.1. Dampak-Dampak Ekonomi Kreatif

Subsektor yang berkontribusi mayoritas adalah Kuliner sebesar 32,4 % ,
Fesyen sebesar 27, 9 % , dan Kriya sebesar 14,8 % yang berada di wilayah sekitar
pariwisata. Ekonomi kreatif di Indonesia diharapkan dapat menjadi kunci
Kontinyuitas usaha sektor rill yang menjadi kekuatan ekonomi indonesia sejak
dulu.oleh karenanya perlu ada wdah khusus diluar kementerian pariwisata yang
mengelola industri di hilir dari olahan kreatif.
Untuk mewujudkan upaya tersebut, pada 20 Januari 2015, melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi
Kreatif, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non kementerian
bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap
perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden
dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan
di bidang ekonomi kreatif.
Bekraf mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan
ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk mencapai visi
tersebut, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu:
1.

Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai
ekonomi kreatif yang mandiri.
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2.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.

3.

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

4.

Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang
berhubungan dengan ekonomi kreatif.

5.

Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual,
termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.

6.

Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan
Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

Bekraf juga menetapkan ada 16 subsektor dari industri kreatif yang menjadi
fokus untuk dikelola dan dikembangkan. Setiap deputi kemudian menerjemahkan
visi dan misi di atas melalui berbagai program unggulan yang bisa
diimplementasikan dalam konteks 16 subsektor tersebut. Terbentuknya Bekraf
merupakan optimisme pemerintah bahwa ekonomi kreatif pasti akan menjadi
tulang punggung perekonomian nasional. Inilah awal tonggak baru ekonomi
kreatif Indonesia
Selaras dengan perkembangannya di Nasional, ekonomi kreatif di Banten pun
menjadi lahan potensi ekonomi yang besar, Industri Perangkat Lunak di Kota
Tangerang, beberapa StarpUp di kota Tangerang Selatan, Agrowisata kampung
domba di Kabupaten Pandeglang, Seni pertunjuka tahunan Cisungsang di
Kabupaten Lebak, Seni Pertunjukan Ubrug & Musik Calung Renteng di
Kabupaten Pandeglang, dan Kuliner tradisional khas Banten yang berkembang di
Kota Serang tentunya menjadi daya cipta ekonomi yang tidak bisa diabaikan lagi.
( Riset Potensi Kreatif, GenBI Banten 2016)
Namun, konsep pengembangan dan perencanaan yang mendukung
ekonomi kreatif belum tersusun secara baik sebagai sebuah dokumen perencaaan
yang komprehensif sehingga dapat menjadi kebijakan bersama. Mengingat
ekonomi kreatif yang menjadi salah satu tahapan ekonomi yang harus dihadapi
dan ditanggapi dengan efektif, maka perlu dibuatnya dokumen perencanaan dan
pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten
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1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi kreatif
adalah :
1. Menyusun konsep pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten,
meliputi arah kebijakan, strategi, program dan rencana kegiatan
pengembangan ekonomi kreatif
2. Memberikan acuan bagi pemerintah provinsi banten dalam menyusun
kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang berupa pengembangan
usaha masyarakat.
3. Menjadi perencanaan dan dasar hal yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah Provinsi Banten

1.3.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan
1. Penyiapan Proposal Kajian
2. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Ke Pelaku Indsutri Kreatif dan
Pihak Terkait
3. Identifikasi dan Evaluasi Data
4. Analisis dan Pemabahasan Serta Penulisan Laporan
5. Merumuskan Rencana Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif.
6. Penyusunan dan Persentasi Laporan Awal Dan Akhir
7. Perbaikan Draft Laporan Akhir
Ruang Lingkup Masalah
Masalah–masalah yang akan dipecahkan dalam kajian ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Banten?
2. Bagaimana Pemetaan Pelaku Industri Kreatif Di Provinsi Banten?
3. Apa Saja Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Indsutri Kreatif?
4. Apa Sumber Pembiayaan Indsutri Kreatif?
5. Bagaimana Model Pengembangan Industri Kreatif?
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6. Merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Di Banten?
1.4.

Sasaran Kegiatan

1.4.1. Keluaran ( Output)
Keluaran dari kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan usaha
masyarakat berbasis ekonomi kreatif merupakan bentuk produk / keluaran
langsung yang dapat dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa buku
dokumen kajian dan perencanaan yang berisikan sebagaimana maksud dan
tujuan penyusunan.
1.4.2

Hasil ( Result )
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang
digunakan sebagai

acuan dasar dalam melaksanakan pengembangan

ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan fokus pada 3 dari 15
sektor ekonomi kreatif.
1.4.3. Manfaat ( Benefit )
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui
pendekatan ekonomi kreatif dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan
dala rangka pembangunan perekonomian Provinsi Banten.
1.5.

Landasan Hukum
Beberapa peraturan yang menyokong perkembangan ekonomi kreatif
diantaranya adalah :
1. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman – Mendorong pengembangan
industri kreatif
2. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian – Mendorong
pengembangan Industri kecil dan menengah bidang kreatif.
3. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta – Pemberian perlindungan
hak kekayaan intelektual bagi karya kreatif.
4. UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan -

Pengembangan

perdagangan industri kreatif.
5. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan ekonomi
kreatif.

I-5

6. Perpres No 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi kreatif yang
membantu presiden merumuskan, menetapkan ,mengordinasikan , dan
singkronisasi di kebijakan yang berkaitan dengan industri kreatif.
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BAB II
KERANGKA TEORI
2.1.

Pengertian Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan

pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Menurut
Howkins (2005) secara sederhana menjelaskan Ekonomi Kreatif yang disarikan
sebagai berikut: “Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan
sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal
yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide
merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.” Studi Ekonomi Kreatif
terbaru yang dilakukan United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) pada tahun 2010 mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai: “An
evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth
and development.” Dengan penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:


Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan
pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial,
keragaman budaya, dan pengembangan manusia.



Menyertakan

aspek

sosial,

budaya,

dan

ekonomi

dalam

pengembangan teknologi, Hak Kekayaan Intelektual, dan pariwisata.


Kumpulan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan
dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level
ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan.



Suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan
lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multidisiplin.



Di jantung Ekonomi Kreatif terdapat Industri Kreatif.

Di Indonesia, Departemen Perdagangan (2008) merumuskan ekonomi
kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui
kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki
cadangan sumber daya yang terbarukan. Berdasarkan Blue Print Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional 2009 – 2015 (2008) Ekonomi Kreatif didefinisikan
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sebagai berikut: “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.”Menurut Departemen Perdagangan
RI (2008) ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari
sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.
Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang
berkelanjutan malalui kreativitas. Berkelanjutan diartikan sebagai suatu iklim
perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang
terbarukan. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan
cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu
ide, talenta dan kreativitas. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian
yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Gambar 2.1. Ekonomi Kreatif dan Lapangan Kerja
Menurut UNDP (2008) ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari
pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan
budaya.Ekonomi kreatif sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi
konsep lain yang juga menjadi populer di awal abad ke-21 ini, yaitu Industri
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Kreatif yang sudah muncul pada tahun 1994 dalam laporan “Creative Nation”
yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai terangkat pada
tahun 1997 ketika Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) United
Kingdom mendirikan Creative Industries Task Force. Definisi Industri Kreatif
menurut DCMS Creative Industries Task Force (1998): “Creative industries as
those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and
which have a potential for wealth and job creation through the generation and
exploitation of intellectual property and content.”Berdasarkan Blue Print
Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009 – 2015 (2008) adalah: “Industri
yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemafaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.”Dapat disimpulkan
bahwa Ekonomi Kreatif dalam hubungannya dengan Industri Kreatif adalah
kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya
manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Lingkup
kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek.
Perkembangan ekonomi secara garis besar dapat digambarkan dalam
beberapa perubahan yakni ekonomi pertanian , ekonomi industri , ekonomi
informasi, ekonomi kreatif.

Gambar 2.2. Perkembangan Ekonomi

2.2.

Sektor Industri Dalam Ekonomi Kreatif
Badan Ekonomi Kreatif (2015) mengidentifikasikan 16 Subsektor yang

termasuk dalam ekonomi kreatif dan bisa dibiayai oleh KUR sebgai LBU sesuai
dengan PP No 6 Juncto No 72 Tahun 2015 tentang badan ekonomi kreatif, yaitu:
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(1) Kuliner; (2) Kerajinan ; (3) Fesyen; (4) Aplikasi dan Game Developer; (5)
Arsitektur; (6) Desain Interior; (7) Desain Komunikasi Visual; (8) Desain Produk;
(9) Film Animasi dan Video; (10) Fotografi; (11) Musik; (12) Penerbitan ; (13)
Periklanan ; (14) Seni Pertunjukan; dan (15) Seni Rupa; (16) Televisi dan Radio .
Bila dilihat luasan cakupan ekonomi kreatif tersebut, sebagian besar merupakan
sektor ekonomi yang tidak membutuhkan skala produksi dalam jumlah besar.
Tidak seperti industri manufaktur yang berorientasi pada kuantitas produk,
industri kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia atau tenaga
kerjadi bidang kreatif.
2.2.1. Periklanan
Beberapa definisi yang dikemukakan oleh berbagai sumber mengenai
subsektor industri periklanan adalah sebagai berikut:
a. 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 p

oster 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).
b. Segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu
media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada
sebagian atau seluruh masyarakat (Bekraf ,2015)
“Bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek
kepada khalayak sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan
pemrakarsa”.
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)
Berdasarkan tujuan, sebuah event dapat dikategorikan menjadi:
1. Acara komersial atau berorientasi laba (commercial/profit-oriented
event),

yaitu

acara

yang

ditujukan

untuk

mendatangkan
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keuntungan

bagi

pemilik

produk

selaku

sponsor

dan

penyelenggara event. Contohnya antara lain acara peluncuran
produk baru, pameran, dan konser musik.
2. Acara

nonkomersial

atau

nirlaba

(non

commercial/non-

profitoriented event) yang relatif tidak terlalu mementingkan
kemampuan acara untuk memberikan keuntungan bagi pihak
sponsor, pemilik dana, maupun donatur. Meskipun demikian,
pihak

penyelenggara

acara

(event

organizer)

tetap ingin

mendapatkan pengembalian atas jasa yang telah diberikan untuk
menyelenggarakan acara tersebut. Contohnya acara pernikahan,
reuni, danacara bakti sosial.
Selain itu periklanan dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak pembuat iklan,
yaitu :
Perusahaan periklanan adalah usaha yang melayani jasa pembuatan,
perencanaan, dan penanganan iklan untuk kepentingan klien. Usaha kreatif
tersebut ada yang bersifat independen, adapula yang dimiliki oleh perusahaan
klien atau pengiklan yang disebut in-house advertising agency. Jika dilakukan
pembagian secara lebih mendetail maka dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Full service agency adalah perusahaan yang memberikan layanan,
meliputi: perencanaan, penciptaan konsep iklan, produksi iklan, jasa
riset, dan pemilihan media. Beberapa perusahaan periklanan tersebut
juga memberikan layanan lain di luar periklanan seperti perencanaan
pemasaran strategis, promosi langsung, perancangan dan pembuatan
situs perusahaan, pemasaran interaktif, serta jasa hubungan masyarakat
(public relations).
b. Creative agency atau creative boutique adalah perusahaan ini hanya
memberikan layanan terkait dengan proses kreasi iklan atau merek.
c. Specialized agency adalah perusahaan periklanan yang memiliki
kekhususan pada aktivitas tertentu dari proses penyampaian pesan
pada target pasar. Beberapa di antaranya berfokus bukan pada aktivitas
dalam rantai kreatif periklanan, tetapi pada kelompok target khalayak
tertentu, industri, atau jenis komunikasi pemasaran yang digunakan.
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d. Digital agency adalah perusahaan periklanan yang memberikan
berbagai layanan seperti desain situs, pemasaran berbasis Internet,
search engine marketing, dan jasa konsultasi bisnis berbasis elektronik
(e-business).
2.2.2. Arsitektur
Menurut kamus Bahasa Indonesia, arsitektur diartikan sebagai seni dan
ilmu membangun bangunan. Dengan kata lain arsitektur diartikan sebagai suatu
pengungkapan hasrat ke dalam suatu media yang mengandung keindahan.
Pendapat berbeda disampaikan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI),
arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penetapan pengetahuan, ilmu,
teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan,
sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia.
Hal ini hampir mirip dengan pendekatan definisi 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, dan lain-lain.
Dalam perkembangannya, keilmuan arsitektur terkait dengan keilmuan
lainnya
seperti:
1. Teknik Sipil. Teknik sipil didefinisikan sebagai modifikasi alam untuk
menciptakan dan mengembangkan habitat manusia. Teknik sipil
berfokus dalam implementasi dan konstruksi bangunan yang dirancang
oleh arsitektur sehingga ada komunikasi dua arah untuk menghasilkan
rancangan dan konstruksi yang sebaik mungkin.
2. Desain Interior. Desain interior adalah upaya merancang bagian dalam
sebuah ruangan untuk mengoptimalkan fungsi ruang dan memberikan
kenyamanan bagi pengguna ruangan. “Dimensi ruang” merupakan kata
kunci untuk desain interior. Dimensi ruang adalah apapun yang
memiliki batas berupa dinding, langit-langit, dan lantai. Selain ketiga
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batas tersebut, desain interior juga memiliki dua elemen lain, yaitu
estetika dan furnitur. Dalam kaitannya dengan arsitektur, desain
interior berperan dalam merancang interior ruang dari sebuah
bangunan sesuai kebutuhan dan tujuan dibangunnya ruang tersebut.
Dalam hal ini termasuk menentukan pola lantai, peletakan furnitur,
titik elektrik, titik komunikasi, titik lampu, bahan, dan warna.
3. Teknik Layangan Bangunan. Teknik layangan bangunan atau
Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) adalah praktik aplikasi
seni dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai integrasi
system bangunan yang optimal dengan mencakup pengendalian
lingkungan dan penjaminan keselamatan demi kenyamanan dan
kesejahteraan penghuni lingkungan binaan.

Dalam kaitannya dengan arsitektur, teknik layanan bangunan berperan
untuk “menghidupkan” struktur yang dibangun melalui pembuatan sistem
pendingin udara dan ventilasi, pengaturan sumber energi, listrik dan pencahayaan,
pengolahan limbah dan air, data dan komunikasi, keamanan, keselamatan
kebakaran, dan transportasi vertikal. Dalam praktiknya, komunikasi antara kedua
keilmuan diperlukan sejak tahap awal untuk menghasilkan rancangan dan
implementasi yang optimal.

Gambar 2.2 Ruang Lingkup Arsitektur
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2.2.3. Desain Interior
Subsektor industri pasar interior adalah kegiatan yang berkaitan dengan
perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik, langka, dan berasal dari masa
lampau (bekas) yang dilegalkan oleh Undang-Undang (bukan palsu atau curian)
serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi karena campur tangan ilmu desain
interior di dalamnya.
Klasifikasi pelaku dalam aktivitas desain interior meliputi:
1.

Interior Designer

2. Interior Architect
3. Interior Decorator
4. Furniture Designer
5. Home Décor Designer
6. Interior Lighting Designer
7. Interior Art Program Designer
8. Exhibition Display Designer
9. Interior Acoustic Designer
10. Interior Space Programmer
11. Exhibition Designer
Subsektor desain interior merupakan salah satu bidang dari subsektor
desain yang dahulunya merupakan gabungan antara desain interior, desain
komunikasi visual, dan desain produk. Secara keilmuan, desain interior memiliki
keterkaitan yang sangat erat dengan subsektor ekraf yang pertama yaitu arsitektur,
namun desain interior menjadi fokus dalam ruang lingkup subsektor desain.
Desain pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Pada awalnya desain
merupakan sebuah metode berpikir yang dibagi menjadi dua proses utama, yaitu
(1) proses studi, meliputi perumusan masalah, eksplorasi dan analisis, serta
kesimpulan; dan (2) proses pengambilan keputusan sebagai tahap akhir dari
proses perancangan yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur objektif
dengan unsur-unsur subjektif seperti estetika, kecenderungan pasar, hingga faktor
pengguna. Metode berpikir desain tersebut terus berkembang sesuai dengan waktu
dan diaplikasikan pada banyak bidang ilmu dan keprofesian sehingga mengubah
paradigma desain itu sendiri, yang kemudian diaplikasikan pada bidang-bidang
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ilmu seperti seni rupa, ilmu komputer, arsitektur, teknik, dan desain itu sendiri.
2.2.4. Kerajinan
Menurut Departemen Perdagangan (2009) subsektor industri 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), kaca, porselin,
kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Berdasarkan hasil simposium nasional
UNESCO/ITC (1997), subsektor industri kerajinan adalah industri yang
menghasilkan produk-produk, baik secara keseluruhan dengan tangan atau
menggunakan peralatan biasa, peralatan mekanis, mungkin juga digunakan
sepanjang kontribusi para perajin tetap lebih substansial pada komponen produk
akhir. Produk kerajinan tersebut terbuat dari bahan baku dalam jumlah yang tidak
terbatas, berupa produk kegunaan, estetika, artistik, kreatif, pelestarian budaya,
dekoratif, fungsional, tradisional, religius, dan simbol-simbol sosial.

2.2.5. Desain Komunikasi Visual
Subsektor industri desain adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan
kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi
identitas perusahaan (Departemen Perdagangan, 2009). Ada tiga kelompok yang
termasuk dalam subsektor desain, yaitu desain grafis/desain komunikasi visual,
desain industri, dan desain interior.
a.

Desain grafis adalah proses kreatif yang menggabungkan seni dan
teknologi dalam mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide. Desain
grafis harus bekerjasama dengan perangkat-perangkat komunikasi
berupa gambar dan tipografi agar dapat menyampaikan pesan dari
klien ke sasaran audiensnya.

b.

Desain industri adalah seni terapan yang mengkolaborasikan faktor
estetika dan kegunaan dari produk yang harus dioptimalkan agar dapat
diproduksi dan dijual. Desain industri berperan dalam menciptakan
dan menetapkan solusi-solusi desain terhadap permasalahan yang ada
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pada bagian teknik, faktor penggunaan, pemasaran, pengembangan
merek, dan penjualan.
c.

Desain interior adalah segala macam aktivitas yang berkaitan dengan
segala sesuatu yang berada di dalam dimensi ruang dan dinding,
jendela, pintu, dekorasi, tekstur, pencahayaan, perabotan, dan furnitur
dengan tujuan menciptakan ruangan yang optimal bagi penghuni
bangunan yang bersangkutan.

Desain grafis (atau desain komunikasi) melibatkan visualisasi yang efektif
dari konsep komunikasi, terutama di media cetak dan elektronik (termasuk desain
interface), dalam konteks bisnis dan teknologi, lingkungan sosial-politik, budaya
dan pendidikan, dalam penyampaian tujuan dan layanan pemerintah, dan
menjelaskan dan mengeksplorasi data dan proses medis dan ilmiah secara visual.
Adapun contoh pelaku dari kegiatan desain komunikasi visual, misalnya:

rakter,

restoran,
esainer grafis untuk mall dan pusat keramaian,

designer.
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Tujuan dari desain komunikasi visual adalah untuk mendesain solusi
komunikasi melalui program identitas, informasi dan persuasi yang sesuai
dengan tujuan penyedia kegiatan pada khalayaknya.

Gambar 2.3. Ruang lingkup DKV
2.2.6. Fesyen (Fashion)
Subsektor fesyen adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian
mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen serta distribusi produk
fesyen.
Secara substansial, fashion dapat dibagi berdasarkan jenis proses, baik itu
secara industri, tradisional, ataupun .
1. Industri.

Merupakan

proses

pembuatan

produk

mode

secara

industrial/pabrikan.
2.

Tradisional. Merupakan proses pembuatan produk mode dengan
teknik

tradisional,

secara

manual

atau

yang

biasa

disebut

handmade/satuan. Produk yang dibuat berdasarkan proses industri dan
tradisional biasanya berupa tekstil, fragrances, dan kosmetik.
3. Merupakan jenis proses pembuatan produk mode khusus sesuai
pesanan, dari individu atau kelompok, atau dengan kata lain dikerjakan
untuk private client, yang hasil produknya dapat dibagi berdasarkan
volume, antara lain:

II-11

a. Tailor Made yaitu produk mode yang dalam proses pembuatannya
diawali dengan pengukuran dan penyelesaian khusus berdasarkan
pesanan per individu.
b. High Fashion atau adibusana yaitu produk mode tailor made,
namun dibuat dengan teknik pengerjaan yang lebih rumit,
menggunakan material berkualitas tinggi, serta proses penyelesaian
yang lebih mendetail sehingga prosesnya dapat membutuhkan
waktu yang lebih lama.
c. Uniform atau seragam yaitu produk mode sejenis yang dibuat
dalam jumlah banyak dan berfungsi sebagai seragam dari
perusahaan atau kelompok tertentu.
4. disebut juga siap pakai, yaitu proses pembuatan produk mode yang
dibuat berdasarkan ukuran standar/umum dan hasilnya dipasarkan
sebagai produk siap pakai. Produk ini memiliki spesifikasi tujuan pasar
yang berkaitan dengan gaya, selera serta kelas ekonominya dan
merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat
pada umumnya. Produk siap pak dikelompokkan berdasarkan
volumenya sebagai berikut:
a. Deluxe atau mewah, yaitu rancangan desainer yang merupakan
“designer label”, dengan jumlah kuantitas produksi dibuat terbatas.
b. Mass product atau produk massal, yaitu karya desainer/perusahaan
swasta dengan jumlah kuantitas produksi lebih banyak. Mass
product terdiri atas dua jenis:
Penamaan dan biasanya hanya untuk produk pakaian, aksesori, dan alas
kaki. Produk busana dan alas kaki kemudian dapat dibagi lagi berdasarkan fungsi
penggunaannya menjadi casual wear, active sports wear, formal wear, occasional
wear, lingerie, bridal, muslim wear, dan maternity wear. (Ekonomi Kreatif:
Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)
1. Casual Wear adalah jenis produk mode yang berfungsi sebagai busana
untuk aktivitas sehari-hari mulai dari pakaian terusan/dress, rain/trench
coat; atasan seperti blazer, bomber jacket, cardigan, jackets, sweater,
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sweat shirt, t-shirt; dan bawahan seperti skirt, trousers, pullover, short
sleeves shirt, jumpsuits, cargo pants, shorts, dan jodphur pants.
2. Active Sports Wear adalah jenis produk mode yang berfungsi sebagai
busana khusus kegiatan olahraga seperti: swimwear, tracksuits/training
suits, skiwear, ice jersey t-shirts, leggings, boxers, singlets, stirups,
wind breaker jackets, gimnastic suits, dan martial art suits.
3. Formal Wear adalah jenis produk mode yang tidak hanya berfungsi
sebagai busana formal, tetapi juga sebagai busana untuk kegiatankegiatan tertentu (occasional wear) seperti pernikahan (bridal). Jenis
produk ini biasanya berupa evening/cocktail/party wear hingga busana
nasional/national costumes.
4. Lingerie adalah jenis produk mode intimate seperti pakaian dalam dan
pakaian tidur.
5. Muslim Wear adalah jenis produk mode yang khusus dibuat
berdasarkan syariat/aturan agama Islam, yang tidak transparan, tidak
memperlihatkan lekuk tubuh, tertutup kecuali bagian wajah dan
telapak tangan, tidak panjang menjuntai sehingga dapat terinjak, tidak
bermotifkan binatang/manusia atau bentuk stylization/stilasi dari
bentuk keduanya hingga ketentuan bahwa busana perempuan tidak
menyerupai busana pria dan sebaliknya.
6. Maternity adalah jenis produk yang digunakan khusus untuk kaum
perempuan yang sedang mengandung hingga menyusui.

2.2.7. Video , Animasi dan Film
Film
“Karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan
dalam

bentuk

audio

visual,

serta

dalam

proses

pembuatannya

menggunakan kaidah-kaidah sinematografi.”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)
Animasi
“Tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi
gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolaholah hidup
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atau mempunyai nyawa.”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)
Video
“Sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara
merekam (capture) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan
melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar
bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah
budaya, sosial, dan ekonomi .”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)
Ruang lingkup film dapat ditinjau berdasarkan enam aspek utama sebagai
berikut:
1. Teknologi media perekaman film yang mencakup evolusi film dari
media rekam berbasis pita seluloid sampai ditemukannya teknologi video
analog sebelum memasuki era video digital seperti yang digunakan saat
ini. Walaupun penggunaan teknologi video digital semakin populer,
pembuat film tetap menggunakan pita seluloid untuk mendapatkan hasil
yang lebih artistik.
2. Media pertunjukan film atau ekshibisi yang mencakup kanal tradisional,
yakni pemutaran film komersial di bioskop, pemutaran yang bersifat
khusus yang mencakup pemutaran di tempat-tempat seperti lembaga
kebudayaan maupun festival film dan layar keliling yang telah dikenal
bertahun-tahun sebagai layar tancap, pemutaran film melalui televisi
dengan berbagai karakteristik frekuensinya, home video yang mencakup
beragam format mulai dari VHS (video home system) hingga Blue Ray
Disc, serta pemutaran berbasis jaringan internet (Internet Protocol-based)
yang dewasa ini berkembang dalam pasar ekshibisi film.
3. Narasi yang termuat dalam film yang mencakup aspek cerita yang
bersifat rekaan (fiksi) maupun yang bersifat nonfiksi. Cerita rekaan
mencakup film-film yang ceritanya kerap berangkat dari karakter,
kejadian,

dan konflik yang dibuat/diciptakan, sementara cerita-cerita

nonfiksi adalah cerita yang merefleksiakan kenyataan sebagai komponen
utama dari narasi yang disampaikannya.
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4. Format atau metode pembuatan film yang mencakup dua metode, yakni
metode membuat film dengan cara merekam (live action recording) dan
membuat film dengan cara membuat rangkaian gambar yang berurutan
(animation). Saat ini telah umum penggabungan metode antara keduanya
pada film-film yang menerapkan metode live action recording dengan
memasukkan elemen-elemen animasi di dalamnya.
5. Genre yang digunakan dalam film. Sebagaimana yang digunakan dalam
sastra, genre dalam film adalah konvensi bercerita yang mengandalkan
struktur dan ikonografi tertentu yang sangat beragam dari satu genre ke
genre lainnya. Genre film memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan
terus berkembang, tetapi setidaknya akan membagi genre film ke dalam
pohonpohon klasifikasi utama genre film, yaitu aksi, petualangan, biopik,
komedi, kriminal, drama, keluarga, fantasi, horor, musikal, misteri, roman,
fiksi sains, thriller, perang, superhero, dan bersifat kebarat-baratan. Durasi
film yang terbagi dua, yaitu: film pendek dan film panjang. Tak ada
konsesus mengenai kriteria durasi sebuah film untuk dikategorikan sebagai
film pendek atau film panjang, biasanya setiap lembaga punya
kebijakannya sendiri. Academy of Motion Picture Arts and Sciences
(AMPAS), contohnya, menyebutkan bahwa film pendek adalah film yang
berdurasi 40 menit atau kurang, sementara film panjang adalah karya yang
berdurasi 40 menit atau kurang, sementara film panjang adalah karya yang
berdurasi lebih dari 40 menit. Festifal Film Solo, sebuah festival film
pendek di Jawa Tengah, memiliki kebijakan dalam pengumpulan karya
yakni film-film pendek yang diterima adalah film yang berdurasi
maksimal 20 menit. Alasan penetapan durasi ini bermacam-macam, mulai
dari alasan teknis hingga filosofis.

Ruang lingkup Animasi
1. Frame ke frame adalah pembacaan sequence animasi berdasarkan satu
gambar ke gambar lainnya sehingga gambar yang ada terlihat seolaholah bergerak;
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2. Waktu yang dimaksudkan bahwa animasi merupakan objek yang
mempunyai durasi tertentu dalam penayangannya sehingga dalam
menonton atau menikmatinya diperlukan waktu khusus sesuai durasi
dari film animasi tersebut;
3. Ilusi gerakan adalah gambar yang tampil dan terlihat seolah-olah
bergerak oleh mata kita. Gambar tersebut sebenarnya banyak dan
tampil berurutan dalam waktu tertentu (frame rate);
4. Mempunyai nyawa adalah penggambaran sifat-sifat makhluk hidup
yang bernyawa dalam sebuah adegan animasi dengan tingkatan sifat
tertentu. Bisa dengan hanya bergerak, berubah bentuk, berperasaan,
berekspresi, atau sifat makhluk hidup bernyawa lainnya.

Ruang lingkup Video
1.

Video Komersial. Untuk keperluan penunjang bidang usaha maupun
bidang industri kreatif lainnya yang sudah berkembang dan bersifat
masif, contohnya adalah klip musik, iklan, sinetron/FTV, program
televisi, industri film layar lebar, footage (stock shoot), company
profile, penelitian, dan pendidikan.

2.

Video Seni dan Media Baru. Karya video eksploratif dan inovatif
yang sarat nilai seni, menggunakan teknologi baru, baik sebagai alat
produksi maupun media presentasinya, misalnya web series
(YouTube, Vimeo, atau Vines), video mapping, video animasi, video
fashion show, seni video, video interaktif, dan video intermedia.

3.

Video Dokumentasi. Untuk keperluan pendokumentasian ragam
kegiatan yang awalnya berakar dari ilmu jurnalistik, misalnya
biografi, jurnalisme warga, acara pernikahan, seremonial dan
sejenisnya

2.2.8. Desain Produk
“Layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan
spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan
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sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.” (Industrial Design Society
of America -- IDSA)
Desain Produk merupakan suatu alat manajemen untuk menerjemahkan
hasil kegiatan penelitian dan pengembangan suatu produk yang dilakukan
sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual. Salah
satu fungsi dari proses ini adalah menjamin bahwa berbagai sumber daya yang
digunakan sebagai input dapat menghasilkan produk barang atau jasa yang
dirancang secara tepat sehingga dapat menghasilkan output yang dapat
memuaskan keinginan para pelanggan.
Sebelum menerangkan tentang pengertian desain produk, maka produk
pun memiliki pengertian sendiri sebagaimana dikemukakan oleh W.J. Stanton (
1981 ; 192 ), dimana :
“Product is a set of tangible and intangible attributes, including,
packaging, color, price, manufakture prestige, retailer prestige, and
manufacture and retailer service, which the buyer may accept as offering
want – satisfaction”
Yang diterjemahkan oleh DR. Buchori Alma dalam bukunya Manajemen
Pemasaran dan Pemasaran Jasa, yaitu:
“Yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun
tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga nama baik
perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta
pelayanan

pengecer

yang

diterima

pembeli

guna

memuaskan

keinginannya.”
Berdasarkan pengertian desain produk tersebut diatas diketahui bahwa
kegiatan desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu
perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk
menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan disatu pihak
serta dipihak lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Maksud dari desain produk, antara lain :
 Untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam
pembuatan suatu produk.
 Untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam
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pembuatan produk.
 Untuk menentukan standardisasi atau spesifikasi produk yang dibuat.
 Untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat.
 Untuk mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi
persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali.
Sedangkan tujuan dari desain produk itu sendiri, adalah :
 Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai
nilai jual yang tinggi.
 Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya.
 Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan
baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk
tersebut.
Tahapan – tahapan kegiatan desain produk
Seorang

product

designer

harus

melalui

tahapan-tahapan

dalam

merencanakan suatu produk, tahapan tersebut yaitu:
1. Memformulasikan hasil marketing research
Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk
adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan
pelanggan, product designer dapat memperoleh data dari riset pemasaran
yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik
untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada.
Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah
gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, dimana ide tersebut
diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam
riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada,
perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

2.2.9. Musik
Subsektor 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 (Bekraf 2015).
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Ruang lingkup pengembangan industri musik meliputi industri yang
dikenal di dunia sebagai industri rekaman, yang terdiri dari dua aktivitas besar,
yaitu fragmen artistik dan fragmen industrial. Yang tercakup di dalam fragmen
artistik adalah pelaku yang melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan
dengan kreativitas dan seni untuk menghasilkan suatu karya musik. Berikut ini
adalah pelaku yang masuk ke dalam fragmen artistik:
1. Artis, adalah musisi, baik itu penyanyi ataupun pemain alat musik
termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan
dengan menampilkan karya musik;
2. Penulis Lagu, adalah pencipta atau penulis karya musik lagu atau
melodi lagu, yang biasanya merupakan lagu populer
3. Penulis Lirik, adalah pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu, yang
melengkapi sebuah karya musik;
4. Penata Musik, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen
sebuah karya musik, termasuk menyesuasikan komposisi musik
dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada
sebuah komposisi yang telah ada (penggubah lagu);
5. Komposer, adalah orang yang menulis komposisi musik instrumental
maupun vokal, sampai dengan orkestra, dan meneruskan kepada orang
lain untuk memainkannya;
6. Produser, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan
mengelola proses rekaman dari karya musik seorang musisi atau
komposer.
Hal ini meliputi pengumpulan ide untuk proyek rekaman, memilih lagu
atau musisi, melatih musisi di studio, mengatur sesi rekaman, dan juga supervisi
keseluruhan proses rekaman melalui mixing dan mastering. Produser dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggung jawab
mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang
bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman;
7. Sound Engineer, adalah orang yang bertanggung jawab dalam
mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek
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teknis dari rekaman, mulai dari merekam, mengedit, mixing dan
mastering suara, untuk merealisasikan visi kreatif dari produser artis
atau komposernya, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan film,
live sound reinforcement (pengelolaan sistem suara pertunjukan
langsung musik), hingga penyiaran;
8. Music Director (Pengarah Musik), adalah orang yang bertanggung
jawab dalam produksi atau pertunjukan musik secara keseluruhan,
termasuk memastikan setiap peran memahami musiknya secara
menyeluruh, dan mengawasi interpretasi musik dari setiap penampil
atau musisi;
9. Session Player, adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk
melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa
dicakup atau dilakukan oleh musisi, dan bukan merupakan bagian dari
musisi atau kelompok musiknya.
Sedangkan pada fragmen industri, para pelaku melakukan suatu kegiatan
untuk menghasilkan suatu keluaran yang berupa layanan atau produk. Fragmen
artistik merupakan penyuplai utama fragmen industrial sehingga dua fragmen ini
tidak bisa dipisahkan dari industri musik.
Para pelaku yang masuk ke dalam fragmen industri-layanan, meliputi:
1. Penyewaan Studio Rekaman, adalah penyedia jasa penyewaan studio
untuk rekaman musik, termasuk juga menyediakan alat-alat perekam, dan
alat musik untuk rekaman;
2. Manajemen Artis, adalah manajer yang bertugas mewakili seniman,
komposer, produser rekaman dalam hal yang berkaitan dengan perusahaan
rekaman, perusahaan penerbitan musik (music publisher), dan juga dengan
lembaga atau badan lain yang penting di industri musik;
3. Jasa Reservasi (Booking Agent), adalah penyedia jasa yang bertanggung
jawab mewakili musisi untuk berhubungan dengan promotor atau event
organizer. Juga bertanggung jawab mewakili musisi dalam kesepakatan
dan reservasi pertunjukan musik;
4. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), adalah lembaga yang pada
umumnya bertanggung jawab untuk pengambilan royalti dari segala
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bentuk pemanfaatan karya musik yang telah terlisensi;
5. Konten Agregator, adalah individu atau organisasi yang mengumpulkan
konten untuk web atau aplikasi lain dari sumber yang berbeda-beda, juga
mendistribusikan konten untuk website mereka sendiri ataupun pelanggan
yang membutuhkan konten tertentu;
2.2.10. Seni pertunjukan
Subsektor seni pertunjukan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
usaha

yang

berkaitan

dengan

pengembangan

konten,

produksi

pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer,
drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik,
desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata
pencahayaan (Bekraf 2015).
“Cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan
penampil (performers), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan
suatu gagasan kepada penonton (audiences); baik dalam bentuk lisan,
musik, tata rupa, ekspresi dan gerakant ubuh, atau tarian; yang terjadi
secara langsung (live) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan
kini (hic et nunc)”.
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)

Beberapa klasifikasi seni pertunjukan diantaranya :
a. tari – tradisional, kreasi baru, modern, dan kontemporer;
b. teater – tradisional, modern, transisi, kontemporer- eksperimental
(avantgarde), komersial, nonkomersial;
c. musik – populer kontemporer (eksperimental); tradisional, world
music, dan klasik Barat (kontemporer dan non-kontemporer);
d. lintas disiplin – contoh: wayang, sendratari, sastra lisan, dan
musikalisasi puisi.
1. Tari
Definisi tari yang umum dikenal adalah ekspresi jiwa manusia yang
diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga
menjadi bentuk gerak yang simbolis dan menjadi ungkapan si pencipta
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(Hawkins, 1990). Menurut perkembangannya, maka seni pertunjukan tari
dapat dibagi menjadi beberapa genre yaitu:
a. Tari tradisi atau tradisional merujuk pada tarian yang dipentaskan
sebagai bagian dari tradisi setempat, dan ini bisa terdiri dari tari
ritual/klasik, tarian rakyat yang bentuknya beragam dan umumnya
membawa identitas sukubangsa.
b. Tari kreasi baru atau „garapan baru‟ didefinisikan pertama kali oleh
R.M. Soedarsono (1974) sebagai komposisi tari yang masih
menggunakan idiom idiom tari tradisi, namun telah digarap ulang
dengan memasukkan elemenelemen baru seperti irama paduan gerak
atau pun kostum.
c.

Tari modern, sebagai istilah baku di kajian tari global, istilah ini
awalnya merujuk pada eksperimental artistik di Barat (Eropa-Amerika)
di awal abad ke-20 ketika tari masuk ke dalam ruang teater modern
tempat ekspresi individualitas menjadi penanda utama. Dalam
pemakaian sehari-hari di media maupun di lingkungan akademis, di
Indonesia, pengertian tari modern masih cenderung melenceng dari
alur sejarah modernisme global. Seringkali, tari modern dianggap
sebagai garapan baru (tari kreasi) atau malah disalahtafsirkan sebagai
tari latar (hiburan).

d. Tari kontemporer adalah kategori yang cenderung ditumpangtindihkan dengan tari modern, namun juga yang secara lentur dipahami
sebagai garapan tari baru yang motivasinya mendasarkan diri pada
eksperimental artistik. Eksperimental bisa berpusat pada gerak,
komposisi maupun situs (sites) di luar panggung prosenium ataupun
gedung teater lainnya.

2. Teater
Teater dalam seni pertunjukan memiliki makna yang luas. Selain merujuk
pada gedung tempat digelarnya pertunjukan atau sinema, pengertian kata
ini juga mencakup hampir seluruh bentuk seni pertunjukan dari ritual
purba, upacara keagamaan, pertunjukan rakyat (folk theatre), dan jalanan
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(street theatre), sampai pada bentuk seni pertunjukan yang muncul
kemudian (termasuk di dalamnya pantomim dan tableaux atau pentas
gerak tanpa kata). Oleh karena itu, pendefinisian seni pertunjukan kategori
teater masih merupakan tantangan, namun sebagai potensi ekonomi
kreatif, teater diklasifikasikan menjadi:
a. Teater tradisi.
b. Teater modern.
c. Teater transisi
d. Teater eksperimental atau garda depan (avant-garde)
Berdasarkan tujuan penciptaan serta watak pengelolaan kelompok karya,
teater yang menjadi fokus pengembangan adalah:
a. Teater nonkomersial/teater ketiga atau teater sebagai aktivisme
kultural, yaitu praktik teater yang dilakukan dengan dasar pembacaan
atau refleksi atas kenyataan dan masalah yang lebih luas dari si
seniman: kenyataan dan problem masyarakatnya. Di samping hiburan,
penonton juga diajak untuk memikirkan persoalan-persoalan di
masyarakat yang menjadi pijakan berkarya.
b. Teater komersial adalah praktik teater yang diciptakan dan dipentaskan
dengan tujuan serta niatan komersial (profit oriented), dengan standar
profesionalisme dalam ukuran relatif berdasarkan konteks masingmasing.

3. Musik
Seni pertunjukan musik merujuk pada bentuk penyajian musik secara
langsung (live) di hadapan penonton (audiences) yang kemudian dapat
dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:
1. Pertunjukan

musik

populer

kontemporer,

merujuk

pada

pertunjukan musik yang terdiri dari sejumlah genre populer
termasuk musik pop, rock, jazz, soul, R&B, reggae, dan
sebagainya, namun digubah dengan tingkat eksperimental tinggi
dan digunakan sebagai medium penyampaian gagasan penciptaan
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senimannya (komponisnya), sehingga konser/ pertunjukan musik
ditempatkan sebagai aktivitas utama dalam berkesenian.
2.

Pertunjukan musik yang berakar pada kebudayaan lokal
(kontemporer dan nonkontemporer), yang dapat dibagi menjadi:
a. Pertunjukan musik tradisional adalah musik yang diwariskan
secara turun-temurun dan berkelanjutan pada masyarakat suatu
daerah, dan mempunyai ciri khas masing-masing baik dari alat,
gaya, dan bahasa yang digunakan.
b. Pertunjukan musik dunia (world music) adalah pertunjukan
musik yang pada umum merujuk pada sebuah genre perpaduan
( fusion) antara musik-musik yang mengambil sumber dari
lokalitas tertentu (non-Barat) tertentu dengan genre musik
lainnya.

3. Pertunjukan

musik

klasik

Barat

(kontemporer

dan

nonkontemporer), yang dapat dibagi menjadi:
a.

Orkestra, adalah sekelompok musisi yang memainkan alat
musik Klasik bersama, seperti alat musik gesek (strings), alat
musik tiup (woodwind & brass), dan alat perkusi. Selain tiga
kategori tersebut, piano dan gitar juga terkadang dapat dijumpai
dalam orkestra.

b. Musik kamar (chamber music), adalah musik klasik yang
dimainkan oleh sekelompok musisi berjumlah kecil (biasanya 4
orang) dan dipentaskan di ruangan skala kecil.
c. Paduan suara
d. Seriosa
2.2.11. Penerbitan dan Percetakan
Subsektor 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. Lapangan usaha
yang termasuk dalam subsektor penerbitan dan percetakan sesuai dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha 2005:
a.

Penerbitan buku, buku pelajaran, atlas/peta, brosur, pamflet, buku
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musik, dan publikasi lainnya.
b.

Penerbitan surat kabar, jurnal, tabloid, majalah umum dan teknis,
komik, dan sebagainya.

c.

Penerbitan khusus, seperti perangko, materai, uang kertas, blangko
cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya,
paspor, dan tiket pesawat terbang.

d. Penerbitan lainnya, seperti penerbitan foto, grafir, kartu pos, formulir,
poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang-barang cetakan
lainnya.
e. Pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet,
peta/atlas, poster dan lainnya,

termasuk kegiatan fotokopi atau

thermocopy, juga mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil,
dan sejenisnya.
f.

Perdagangan besar lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar
komoditi hasil percetakan dan penerbitan.

g.

Perdagangan eceran hasil percetakan, penerbitan dan perangkat
buletin, kamus buku ilmu pengetahuan, dan buku bergambar.

h.

Perdagangan ekspor lainnya yang mencakup usaha mengekspor
komoditi hasil percetakan dan penerbitan.

i.

Kegiatan kantor berita yang mencakup kegiatan pemerintah dalam
usaha

mencari,

mengumpulkan,

mengolah,

sekaligus

mempublikasikan berita melalui media cetak elektronik dengan tujuan
menyampaikan kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola
swasta.

j.

Pencari berita yang mencakup usaha mencari berita yang dilakukan
oleh perseorangan sebagai bahan informasi.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup penerbitan.
1. Penerbitan

Buku.

Penerbitan

buku

adalah

penerbitan

yang

mempublikasikan informasi atau gambar dalam bentuk buku. Di sini,
buku dipahami sebagai kumpulan kertas atau bahan lainnya yang
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dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau
gambar. Pendaftaran atau pendokumentasian karya dalam bentuk buku
dilakukan menggunakan International Standard Book Number (ISBN).
Berdasarkan jenis kontennya, buku dapat memuat konten fiksi maupun
nonfiksi dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Konten fiksi adalah konten kreatif berupa tulisan, gambar ataupun
kombinasinya yang berisi kisah rekaan, baik yang berlandaskan fakta
fakta nyata yang dibubuhi karangan pengarang maupun yang murni
merupakan rekayasa semata. Orang kreatif yang mendukung karya
fiksi meliputi novelis, cerpenis, dramawan, penyair, komikus, dan lain
lain.
b. Konten nonfiksi adalah konten kreatif yang dalam penulisannya
mengutamakan data dan fakta yang tidak berisi imajinasi atau rekaan
penulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kelugasan
makna. Orang kreatif yang mendukung karya nonfiksi meliputi para
jurnalis, esais, penulis biografi, penulis fitur, penulis tulisan ilmiah,
dan sebagainya.

Selain itu, penerbitan buku berdasarkan kategori jenis penerbitan dapat
dikelompokkan menjadi:
a.

Penerbitan Buku Umum, yaitu penerbitan buku-buku bertemakan
umum. Kategorisasinya sebagai berikut: agama dan filsafat, bahasa,
buku anak dan remaja, buku sekolah, buku teks, hobi dan interest,
hukum, kedokteran, perempuan, komputer, manajemen dan bisnis,
pertanian, psikologi dan pendidikan, referensi dan kamus, sastra dan
novel, sosial politik, pariwisata dan peta.

b. Penerbitan Buku Direktori, yaitu penerbit yang memproduksi milis,
buku

telepon,

dan

berbagai

jenis

direktori

lainnya.

Dalam

perkembangannya, buku direktori ini makin banyak diterbitkan secara
daring.
2. Penerbitan Media Berkala (Periodik). Penerbitan Media Berkala adalah
penerbitan kumpulan tulisan yang muncul dalam edisi baru pada
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jadwal teratur, termasuk surat kabar, majalah, tabloid, buletin, jurnal,
dan sebagainya. Ciri khas dari media berkala yaitu memiliki nomor
yang menandakan volume dan isu penerbitan. Volume biasanya
mengacu pada jumlah tahun publikasi yang telah beredar, sedangkan
isu mengacu pada berapa kali media yang bersangkutan telah terbit
selama tahun itu.
Pendaftaran

atau

pendokumentasian

media

berkala

dilakukan

menggunakan International Standard Serial Number (ISSN).

Jenis-jenis media berkala adalah sebagai berikut:
a. Surat Kabar, didefinisikan sebagai publikasi yang menyajikan konten
nonfiksi berupa informasi terbaru terkait kegiatan pemberitaan
(jurnalistik) atau informasi lainnya, menggunakan jenis kertas murah
yang

disebut

kertas

koran.

Hasil

karyanya

diterbitkan

dan

didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan secara harian. Dalam
perkembangannya, penerbitan koran juga makin sering disajikan
menggunakan media daring, misalnya: The New York Times,
Kompas, Suara Pembaruan, dan sebagainya.

b. Majalah dan Tabloid, yaitu publikasi yang menyajikan informasi
populer atau informasi dengan tema tertentu, disajikan dengan jadwal
teratur secara mingguan atau bulanan. Konten yang dimiliki berfokus
pada tema tertentu dan mengacu pada pembaca tertentu. Isinya dapat
berupa fiksi dan nonfiksi. Contoh majalah, misalnya: majalah Time,
National Geographics, Tempo, Intisari, Femina, hingga majalah
majalah remaja seperti Gadis dan Animonster.
c. Buletin,

yaitu

publikasi

oleh

organisasi

yang

mengangkat

perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan secara
berkala dalam rentang waktu yang relatif singkat, dari harian hingga
bulanan. Buletin ditujukan kepada khalayak yang sempit, yang
berkaitan dengan bidang tertentu saja. Tulisan dalam buletin umumnya

II-27

singkat dan padat, menggunakan bahasa yang formal dan banyak
istilah teknis yang berkaitan dengan bidang tersebut.

d. Jurnal Akademik, yaitu publikasi yang mengembangkan konten
nonfiksi hasil kajian akademik, identik dengan konten yang memiliki
spesialisasi dalam suatu bidang akademik tertentu. Penerbit media ini
umumnya merupakan universitas, lembaga ilmiah, atau usaha
komersial yang berfokus pada suatu disiplin ilmu tertentu.

3. Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Komputer. Secara teknis,
penerbitan perangkat lunak komputer menerbitkan hasil-hasil karya
kreatif dalam bentuk data yang diformat dan disimpan secara digital,
termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi
yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Walaupun berkaitan
dengan penyediaan informasi kepada khalayak luas, pada praktiknya,
penerbitan ini seringkali lebih terkait dengan subsektor teknologi
informasi dan permainan interaktif.
Yang termasuk dalam produk perangkat lunak komputer adalah:
a. Perangkat lunak sistem yaitu program dasar yang berfungsi untuk
mengontrol

perangkat

keras

sehingga

berinteraksi

dengan

komputer untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak, contohnya
adalah sistem operasi komputer seperti Ubuntu, Windows,
Android.
b. Aplikasi perangkat lunak yaitu perangkat lunak yang melakukan
tugas tertentu atau fungsi sebagai pengolah kata, misalnya
Microsoft Word; Spreadsheet, misalnya Microsoft Excel; pengolah
grafis, misalnya Adobe Photoshop, Corel Draw, ACDSee; software
Internet browser, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox.
c. Produk

multimedia

yaitu

produk

yang

menyajikan

dan

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan
alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan
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navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia
sering digunakan dalam dunia hiburan dan game.

4. Penerbitan Audio-Visual Recording. Penerbitan karya-karya kreatif
dalam bentuk perekaman audio ataupun audiovisual, termasuk di
dalamnya film, musik, dan video ataupun kombinasinya.
5. Penerbitan Lainnya. Penerbitan hasil karya kreatif berupa foto-foto,
grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya
seni, dan material periklanan serta materi cetak lainnya dengan tujuan
komersial, ataupun penerbitan yang tidak termasuk ke dalam poin 1-4
tetapi konten ataupun pengembangan konten yang terdapat pada media
yang diterbitkannya mempublikasikan dan mendistribusikan informasi
untuk dikonsumsi publik.
Adapun jenis-jenis media yang umum digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Media Cetak. Media cetak adalah media massa yang berbentuk
printing yang dapat dinikmati atau diakses langsung oleh pengguna
akhir. Media ini terdiri atas lembaran dengan sejumlah kata,
gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman.
b. Media Elektronik. Media elektronik adalah media yang untuk
mengakses kontennya diperlukan perangkat elektronik. Sumber
media elektronik yang umum antara lain adalah rekaman video,
rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media
elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun saat
ini yang berkembang pada umumnya berbentuk digital. Pada media
elektronik, data/konten disimpan ke dalam media penyimpan data
seperti CD, DVD, dll.
c. Media Daring. Daring adalah singkatan dari “dalam jaringan”
(online), yaitu keadaan ketika seseorang terhubung dalam sebuah
jaringan atau sistem yang lebih besar dalam situasi interaksi
langsung antara manusia, komputer, dan internet. Sedangkan yang

II-29

dimaksud dengan media daring adalah media yang digunakan
untuk mengakses atau menyajikan informasi/konten .

2.2.12. Aplikasi dan Game Developer
Layanan komputer dan piranti lunak, yaitu kegiatan kreatif yang terkait
dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan
komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan
analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti
lunak dan piranti keras serta desain portal.

Aplikasi
“Suatu proses menghasilkan ide atau gagasan untuk menghasilkan suatu
karya yang memiliki nilai tambah, yaitu teknologi sebagai teknik dalam
mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan/ atau menyebarkan
informasi untuk memudahkan pengguna saling berinteraksi melalui
jaringan komputer.”

Game Developer
“Suatu media atau aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain
berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan
(objective) dan aturan (rules).”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)

Game Developer, atau yang dahulunya disebut dengan permainan
interaktif memiliki kata kunci sebagai berikut:
1. Media merupakan perantara penyajian karya permainan interaktif, bisa
berupa elektronik, daring, fisik, kartu, meja atau lainnya. Berbasis
elektronik baik berupa aplikasi software pada komputer (online
maupun stand alone),console (Playstation, XBOX, Nintendo, dan lainlain), mobile handset dan arcade dan media daring untuk melakukan
pengayaan konten dalam bentuk interaksi sosial antarpemain.
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2. Aktivitas merupakan kegiatan tertentu yang memiliki tujuan, dalam
permainan interaktif biasanya mencapai kesenangan.
3. Tujuan (objective) merupakan target yang harus diselesaikan oleh
pemain terhadap sebuah permainan interaktif.
4. Aturan (rules) merupakan suatu mekanisme yang mengatur pemain
untuk mencapai tujuan dalam sebuah permainan interaktif.

Industri perangkat lunak dan jasa perangkat lunak yang akan
dikembangkan meliputi:
1. Perangkat lunak Internet dan penyedia jasa Internet. Perangkat lunak
Internet adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dapa
diaplikasikan di jaringan Internet. Browser adalah contoh dari
perangka lunak Internet yang berfungsi menampilkan dan mengakses
dokumendokume yang disediakan oleh server web. Beberapa contoh
browser yan terkenal adalah: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, dan Chrome. Berbeda dengan browser, penyedia jasa Internet
adalah perusahaan yan memasarkan dan memberikan jasa Internet,
antara lain jasa domain da hosting, jasa cloud computing, dan jasa
pemasaran Internet, termasuk jas desain website dan jasa search engine
optimization. Pendapatan dari penyedia jasa Internet marketing
sebagian besar berasal dari iklan online.
2. Jasa teknologi informasi. Jasa ini merupakan salah satu output dar
proses produksi, yang menghasilkan produk yang bersifat intangible,
yaitu dalam bentuk layanan. Saat ini, jasa teknologi informasi,
khususnya jas perangkat lunak, sangat dibutuhkan oleh para pelaku
industri yang menggunakan produk perangkat lunak dalam operasional
perusahaannya.

Beberapa jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa perangkat lunak,
antar lain:
a. Konsultasi teknologi informasi dan jasa lainnya, yaitu perusahaan
teknologi informasi yang menyediakan jasa berupa konsultasi
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(memberikan input dan solusi dalam permasalahan yang dihadapi
ole perusahaan klien dalam implementasi dan penggunaan produk
perangkat lunak yang dibutuhkan), jasa sistem integrasi, dan jasa
yang terkait dengan jaringan komputer, termasuk desain dan
perencanaa jaringan. Selain memberikan solusi yang bersifat
teknis, jasa ini juga menyediakan jasa konsultasi mengenai
manajemen informasi dan proses bisnis perusahaan teknologi
informasi. Pelaku konsultan teknologi informasi adalah para ahli
teknologi informasi yang secara profesional memiliki pengalaman
dan pengetahuan yang mendalam di bidangnya.
b. Jasa pengolahan data dan jasa outsourcing, yaitu perusahaan yang
menyediakan jasa berupa pengolahan data yang dibutuhkan atau
digunakan oleh pengguna. Misalnya, pengolahan data dan analisis
dari aplikasi payroll yang melakukan penghitungan, rekapitulasi,
dan analisis data dari aplikasi payroll tersebut. Sedangkan jasa
outsourcing

adalah

jasa

yang

menyediakan

tenaga

kerja

outsourcing bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli yang
kompeten di bidangnya masing-masing.

3. Perangkat lunak. Pada beberapa produk perangkat lunak, vendor
perangkat lunak sudah melengkapi produknya dengan layanannya yang
dikenal sebagai aplikasi SaaS (Software as a Service), yaitu
mengembangkan aplikasi web yang dapat dioperasikan, baik secara
mandiri maupun oleh pihak ketiga untuk digunakan oleh penggunanya
melalui Internet. Pengguna dapat menggunakan layanan tersebut tanpa
mengeluarkan biaya melalui interface pemrograman aplikasi yang
dapat diakses melalui website.
Beberapa produk perangkat lunak, antara lain:
a. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi menggunakan
sistem computer untuk melakukan pekerjaan atau memberikan
fungsi hiburan di luar operasi dasar komputer itu sendiri. Fungsi
perangkat lunak aplikasi lebih banyak ditujukan untuk melakukan
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suatu

tugas

menyelesaikan

yang

diinginkan

masalah-masalah

pengguna
yang

dan

membantu

dihadapi

pengguna.

Perangkat lunak aplikasi terbagi menjadi dua tujuan, yaitu aplikasi
yang dibuat untuk tujuan umum dan aplikasi yang dibuat untuk
tujuan khusus, yaitu berdasarkan kebutuhan dan permintaan
pengguna.

2.2.13. Televisi dan Radio
Subsektor televisi dan radio, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran, 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 televisi dan radio milik
pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta di Provinsi Banten.
Televisi
“Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi
secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar
yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan
berkesinambungan”.
Radio
“Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi
secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan
kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan”.
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, siaran
didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik
yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui
perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran didefinisikan sebagai
kegiatan penyebarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana
transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum
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frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat
penerima siaran. Selain itu, penyiaran radio didefiniskan sebagai media
komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi
dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang
teratur dan berkesinambungan. Sedangkan penyiaran televisi didefinisikan
sebagai media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan
gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik
terbuka

maupun

tertutup,

berupa

program

yang

teratur

dan

berkesinambungan.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa kata kunci sebagai
berikut:
1. Proses pengemasan yang dimaksud adalah kegiatan pemrograman
informasi atau gagasan yang diajukan sebagai ide agar menjadi konten
acara televisi dan radio. Pada proses pengemasan, unsur kreativitas
dinilai memiliki pengaruh dan keterlibatan yang tinggi dalam upaya
menghasilkan konten acara yang berdaya saing;
2. Gagasan yang dimaksud adalah rancangan yang tersusun di pikiran
para pencetus ide kreasi konten acara yang kemudian dapat dituangkan
dalam bentuk konsep akhir atau naskah;
3. Informasi yang dimaksud merupakan penerangan, pemberitahuan,
kabar atau berita terkait suatu kejadian yang nantinya akan dikemas
menjadi suatu kontenacara yang sifatnya informatif;
4. Berkualitas dalam hal ini merupakan konten acara yang memiliki
standar estetika dan teknis yang baik dengan konten yang sesuai
dengan nilai-nilai yang berlaku, baik sebagai sumber informasi,
hiburan, pendidikan, serta unsur persuasi, sehingga dapat memberikan
hiburan, pengetahuan, ataupun dampak sosial dan budaya yang positif
bagi masyarakat.

Pengembangan subsektor televisi dan radio pada dasarnya berfokus pada
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pengembangan konten, bukan pada kegiatan penyiarannya. Ruang lingkup
konten televisi mencakup empat kategori besar, yaitu berita lunak,
program hiburan, permainan, serta musik dan pertunjukan, sedangkan
konten radio mencakup berita, siaran lepas, siaran dengan naskah, dan
music

2.2.14. Fotografi
Merupakan bidang yang mencoba mengekplore dunia dengan sebuah
gambar nyata yang diambil melalui alat kamera, kreatifitas yang terletak
pada angle atau penempatan kamera dan pemilihan objek yang unik dari
setiap fotografer.
“Sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam
memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat
fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan
berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan
kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)

Ruang lingkup Fotografi
1. Fotografi pendidikan. Fotografi sebagai ilmu yang diajarkan dalam
pendidikan formal dan nonformal.
2. Fotografi amatir. Fotografi yang digeluti fotografer yang mengejar
prestasi dan aktualisasi diri di bidang fotografi, dan para pehobi fotografi
yang melakukan fotografi untuk konsumsi pribadi.
3.

Fotografi

profesional.

Fotografi

yang

fotografernya

menjual

keahliannya di bidang fotografi dan menjadikan fotografi sebagai mata
pencahariannya.

Fotografi profesional sendiri dapat dibagi menjadi 4 kategori:
a. Fotografi jurnalistik. Fotografi yang berkaitan erat dengan wilayah
produksi dan konsumsi media cetak dan elektronik. Tujuan utama pewarta
foto adalah memotret kejadian dan peristiwa yang sedang terjadi untuk
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diberitakan kembali melalui media massa.
b. Fotografi komersial. Fotografi yang erat kaitannya dengan para praktisi
fotografi profesional. Fotografi ini biasanya berhubungan dengan agen
periklanan dan perusahaan-perusahaan. Bentuk lain fotografi komersial
adalah fotografi retail, yaitu jasa fotografi yang menyediakan mulai dari
konsep pemotretan hingga cetak foto. Pada umumnya fotografi ini
memotret orang, baik sendiri maupun bersama-sama, di
dalam studio. Fotografi pernikahan danfotografi peliputan acara juga
termasuk ke fotografi retail.
c. Fotografi seni. Fotografi yang tumbuh dari dorongan ekspresi pribadi
sebagai bagian dari seni rupa yang dituangkan ke dalam medium dua
dimensi dan membutuhkan daya imajinasi dalam memahami konsepnya
seperti layaknya seni lukis.
d. Fotografi khusus. Fotografi yang digunakan secara khusus dalam suatu
bidang industri atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh fotografi
khusus ini, misalnya, astro-photography yang digunakan untuk mengamati
benda-benda langit, fotografi ultra-macro yang digunakan untuk
mengamati virus atau bakteri yang sangat kecil,fotografi yang digunakan
untuk melihat isi organ makhluk hidup, dan lain-lain.

2.2.15. Kuliner
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan produk kuliner khas yang
sangat beragam, dan termasuk yang terkaya di dunia. Berbagai jenis
makanan dan minuman tradisional pun tersedia dengan cita rasa yang khas
yang tidak dapat dijumpai di belahan dunia mana pun. Produk kuliner
berperan penting dalam industri pariwisata, sama kedudukannya dengan
obyek wisata, atraksi budaya, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya.
Berkaitan dengan gencarnya geliat industri dan promosi pariwisata serta
upaya pencitraan

negara dan daerah di tingkat internasional, kuliner

menjadi bagian yang sangat penting untuk dikedepankan. Kuliner yang
terpilih tentunya harus beragam dan memiliki nilai etnis serta cita rasa
tinggi.
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Dengan banyaknya jenis kuliner tersebut, industri kuliner menjadi salah
satu industri yang berkembang saat ini, seiring dengan berkembangnya
pariwisata dalam negeri. Sebelumnya, industri ini tidak termasuk ke dalam
ekonomi kreatif. Namun, sejak tahun 2012, terdapat 70 jenis calon ikon
kuliner tradisional Indonesia, yang kemudian dikerucutkan menjadi 30
ikon kuliner tradisional Indonesia. Kuliner tersebut terdiri dari kuliner
pusaka, tradisi, dan unggulan. Mulai dari makanan pembuka hingga
penutup.

Tiga puluh ikon kuliner tradisional Indonesia, yang diseleksi oleh
Kelompok Kerja buatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang terdiri dari para praktisi dan pakar kuliner, yaitu Ayam Panggang
Bumbu Rujak Yogyakarta, Gado-gado Jakarta, Nasi Goreng Kampung,
Serabi Bandung, Sarikayo Minangkabau, Es Dawet Ayu Banjarnegara,
Urap Sayuran Yogyakarta, Sayur Nangka Kapau, Lumpia Semarang,
Nagasari Yogyakarta, Kue Lumpur Jakarta, Soto Ayam Lamongan, Rawon
Surabaya, Asinan Jakarta, Sate Ayam Madura. Berikutnya, Sate Maranggi
Purwakarta, Klappertart Manado, Tahu Telur Suarabaya, Sate Lilit Bali,
Rendang Padang, Orak-arik Buncis Solo, Pindang Patin Palembang, Asam
Padeh Tongkol Padang, Nasi Liwet Solo, Es Bir Pletok Jakarta, Kolak
Pisang Ubi Bandung, Ayam Goreng Lengkuas Bandung, Laksa Bogor,
Kunyit Asam Solo serta Nasi Tumpeng. Ke-30 ikon kuliner ini ditetapkan
sebagai ikon kuliner tradional Indonesia di dalam maupun luar negeri.
Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif,

Mari

Elka

Pangestu

mengharapkan dari ke-30 ikon kuliner tradisional Indonesia ini, akan
disajikan berbentuk menu. Mulai dari makan pembuka hingga minuman.
Di luar 30 ikon ini masih banyak kuliner dan masakan khas lainnya yang
berpotensi untuk dijadikan andalan perekonomian masyarakat Indonesia
pada umumnya, khususnya Provinsi Banten.
Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci, yaitu kreativitas,
estetika, tradisi,
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dan kearifan lokal yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Kreativitas. Kreativitas yang dimaksud adalah aspek ide baru yang
dapat memberikan nilai tambah pada sebuah makanan dan minuman.
Kreativitas ini dapat tertuang melalui kreasi resep, kreasi cara pengolahan,
dan kreasi cara penyajian. Proses kreativitas tidak harus selalu
menghasilkan sesuatu yang 100% baru, namun bisa berupa pengembangan
dari sesuatu yang sudah ada sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi
dan lebih menarik di pasar.
2. Estetika. Estetika yang dimaksud adalah aspek tampilan dari sebuah
makanan dan minuman yang ditata dengan memperhatikan unsur
keindahan sehingga menjadikan produk kuliner tersebut memiliki nilai
lebih dan mampu menggugah selera konsumen untuk menikmatinya.
Contohnya adalah menyajikan masakan tradisional khas suatu daerah
menjadi lebih modern.
3. Tradisi. Tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang telah dilakukan
sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat
yang berkaitan dengan kebiasaan dalam mengolah dan mengonsumsi
makanan dan minuman. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah
adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis
maupun lisan, karena tanpa adanya proses ini, suatu tradisi dapat punah.
Unsur tradisi ini sangat penting dalam menjaga warisan budaya kuliner
Indonesia.
4. Kearifan Lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah identitas suatu
daerah berupa kebenaran yang telah tertanam dalam suatu daerah. Secara
konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan
manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan
perilaku yang melembaga secara tradisional. Berkaitan dengan kuliner,
kearifan lokal akan membentuk karakter kuliner suatu daerah yang harus
mampu diangkat dan dikenalkan kepada masyarakat luas.
Sebuah laporan mengenai ekonomi kreatif yang diterbitkan oleh
Mississippi Development Authority menyatakan bahwa ruang lingkup
kuliner pada ekonomi
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2.2.16. Seni Rupa
“Seni Rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang
bersumber dar warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat
berup karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapa
dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang
digunakan, dan juga dar tematik produknya.”
(Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025)

1. Pengelompokkan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Art-craft (kriya-seni), merupakan bentuk kerajinan yang banyak
dipengaruhi oleh prinsip-prinsip seni. Tujuan penciptaannya salah
satunya adalah sebagai wujud ekspresi pribadi.
b. Craft-design (kriya-desain), merupakan bentuk kerajinan (kriya)
yang mengaplikasikan prinsip-prinsip desain dan fungsi dalam
proses perancangan dan produksinya, dengan tujuan utamanya
adalah pencapaian nilai komersial atau nilai ekonominya.

2. Berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan menjadi bentuk dua dan tiga
dimensi Bentuk dua (2) dimensi, misalnya: karya ukir, relief, lukisan;
sedangkan bentuk tiga (3) dimensi, misalnya: karya patung dan bendabenda fungsional (seperti keris, mebel, busana adat, perhiasan, mainan,
kitchenware, glassware, tableware);

3.

Berdasarkan pelaku dan skala produksinya, dapat dibedakan menjadi
mass craft, limited edition craft dan individual craft.

a. Handycraft/mass craft adalah kerajinan (kriya) yang diproduksi secara
massal. Pelaku dalam kategori ini misalnya perajin (kriyawan) di
industri kecil dan menengah (IKM) atau sentra kerajinan;
b. Limited Edition Craft adalah kerajinan (kriya) yang diproduksi secara
terbatas. Pelaku dalam kategori ini misalnya perajin (kriyawan) yang
bekerja di studio/bengkel kerajinan (kriya). Dan yang terakhir;
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c. Individual Craft adalah kerajinan (kriya) yang diproduksi secara satuan
(one of a kind). Pelaku dalam kategori ini misalnya: seniman perajin
(artist craftman) di studio.

2.3. Klaster, Jaringan, dan Kota Kreatif
a. Konsep Kota Kreatif dan Kondisi di Indonesia
Secara prinsip, kelompok usaha kreatif bisa tumbuh di lokasi manapun jika
ada kondisi yang sesuai untuk pengembangan klaster kreatif. Terdapat
kecenderungan perusahaan yang memproduksi produk-produk budaya,
seperti musik, film, seni visual, fashion, desain, dan sebagainya untuk
berkumpul dalam kelompok khas yang mencerminkan interaksi yang
terjalin antara perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya
perusahaan. Dan hubungan ini menjadi penting untuk kelangsungan hidup
dan pertumbuhan mereka. Scott (2005) berpendapat bahwa dengan
mengelompokkan keterkaitan spesial secara bersama-sama, perusahaanperusahaan mampu menghemat biaya dan memperoleh beberapa
keuntungan dari pasar tenaga kerja, memasuki arus informasi berlimpah
dan potensi inovatif yang terkonsentrasi secara spasial yang hadir di mana
dan dari mana pun secara khusus akan banyak dan sekalipun berasal dari
sumber yang berbeda-beda akan komplementer karena, produsen
berkumpul di suatu lokasi, dan sebagainya. Porter (1990) berpendapat
bahwa produksi barang dan jasa kreatif dalam situasi seperti ini dapat
ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertumbuhan
dan mempromosikan pengembangan secara berkelanjutan. Dalam konteks
perkotaan, hal itu telah berlangsung di pusat-pusat produksi kebudayaan
tradisional dan kegiatan kreatif seperti London, Los Angeles, New York,
dan Paris. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang pula di sekitar kota
metropolitan Bombay, Hongkong, Mexico City, Seoul, dan Shanghai. Hal
ini muncul tidak hanya di pusat-pusat distrik utama, namun juga pada
wilayah lainnya yang memiliki proses yang mirip dengan kota–kota
tersebut dan menghasilkan konsentrasi produksi lokal dari budaya yang
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baik, memberikan pemeberdayaan ekonomi bagi masyarakat, dan
mencerminkan pengetahuan tradisional bernilai tinggi, menunjukkan
keterampilan dan tradisi budaya masyarakat yang kuno tapi maju.
Beberapa contoh disampaikan oleh Santagata (2006) sebagai berikut:


Di Sigchos, Ekuador, sejumlah pengrajin memproduksi tembikar,
barang tenunan, dan pakaian mereproduksi bentuk-bentuk desain
lama, dan warna tradisional.



Di Aleppo, Suriah, perusahaan mikro dan kecil terkumpul di daerah
kecil kota menghasilkan sabun zaitun hijau yang dilakukan menurut
tradisi tiga ribu tahun, dengan menggunakan teknologi kuno, namun
menghasilkan produk yang sangat memenuhi standar.

Santagata berpendapat bahwa kabupaten atau kota atau distrik budaya
seperti ini mungkin dapat membangun HKI kolektif atas kualitas output
dari produksi dengan ciri khas tertentu mereka. Hak-hak tersebut, yang
mungkin, misalnya dilaksanakan dalam bentuk merek dagang, dapat
bertindak sebagai perlindungan terhadap penyalinan atau peniruan ilegal
serta stimulus untuk investasi bisnis, dan pemeliharaan standar kualitas.

Gagasan tentang ekonomi kreatif juga telah diterapkan perekonomian
kota, sehingga muncul konsep “kota kreatif”. Istilah ini menggambarkan
suatu kompleks perkotaan di mana kegiatan dari berbagai macam budaya
adalah komponen integral dari fungsi sosial dan ekonomi kota. Kota-kota
seperti ini cenderung dibangun di atas infrastruktur sosial budaya yang
kuat, memiliki konsentrasi yang relatif tinggi kerja kreatif, dan menjadi
menarik bagi investasi masuk karena fasilitas budaya mereka yang telah
mapan. Saat ini banyak dari dunia kota menghadapi masa transisi yang
sebagian besar disebabkan oleh semangat globalisasi baru. Transisi ini
bervariasi dari wilayah ke wilayah. Sehingga membentuk jaringan yang
terus meluas dan berkembang dari lokal hingga internasional. Jaringan ini
mendorong berkembangnya kreativitas sehingga muncul aktivitasaktivitas baru.
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Kota kreatif menggunakan potensi kreatif mereka dalam berbagai cara.
Beberapa di antara kota menempatkan hal ini sebagian kompetensi inti
dari pengalaman budaya dan kreativitas penduduk untuk menghasilkan
aktivitas ekonomi dengan menarik pengunjung melalui penyajian aset
warisan budaya mereka atau melalui aktivitas-aktivitas budaya dalam seni
pertunjukan dan visual. Penggunaan festival budaya yang membentuk
identitas dari seluruh kota, dan kota lain mencari yang lebih luas budaya
dan industri media untuk memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi
masyarakat, bahkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kota dan
wilayah sekitarnya atau dalam regional atau kawasan yang lebih luas.
Peran yang lebih luas untuk budaya di kota kreatif bersandar pada
kemampuan seni dan budaya asuh perkotaan (liveability), kohesi sosial
dan identitas budaya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di
Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kotakota besar atau kota-kota yang telah “dikenal”. Hal ini terkait dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga tersedianya
jaringan pemasaran yang lebih baik dibanding kota-kota kecil.

Namun demikian, hal itu tidak menutup kemungkinan kota-kota kecil di
Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Bagi kota-kota kecil,
strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan
memanfaatkan landmarkkota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai
venue untuk mengenalkan produk khas daerah (Susan, 2004). Salah satu
contoh yang cukup berhasil menerapkan strategi ini adalah Jember dengan
Jember Fashion Carnival atau Solo dengan Batik Carnivalnya. Festival
yang digelar satu tahun sekali tersebut mampu menarik sejumlah turis
untuk berkunjung dan melihat potensi industri kreatif yang ada di Jember
dan Solo. Bertolak dari contoh ini, sejatinya sejumlah kota di Indonesia
berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Indonesia dikenal
sebagai negara dengan banyak suku bangsa dan budaya. Suatu kota dapat
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mempresentasikan budayanya melalui cara-cara yang unik, inovatif, dan
kreatif. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif tersebut juga
akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara estetis atau
pun kualitas lingkungan. Provinsi Banten memiliki kesempatan untuk
menjadi salah satu provinsi kreatif di Indonesia melalui kompetensi
industri dan ekonomi kreatif yang dimilikinya.

2.4.
Cakupan Kebijakan Terkait Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Ekonomi kreatif telah berkembang dan meluas ke berbagai bidang
tanggung jawab politik dan pemerintahan. Kebijakan pengembangan
industri dan ekonomi kreatif memerlukan partisipasi berbagai pihak yang
berkepentingan. Hal ini terjadi karena, sekali pun pemerintah menyiapkan
kementerian tertentu dan memiliki departemen atau unit khusus untuk
menangani industri kreatif dan ekonomi kreatif, akan tetapi luasnya
cakupan industri kreatif menyebabkan hampir semua bidang pemerintah
memiliki hubungan dan interaksi dengan ekonomi dan industri ini.
Keterkaitan kebijakan antara bidang tersebut di antaranya:
a.

Kebijakan pembangunan ekonomi: industri kreatif dapat menjadi
kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
dan daerah, hal ini membuat pemerintah pusat dan daerah
memberikan fokus perhatian pengembangan ekonomi dan industri
kreatif terkait dengan kementerian keuangan dan perencanaan
pembangunan;

b.

Kebijakan perdagangan: barang dan jasa kreatif menjadi salah
elemen penting dalam perdagangan internasional, nasional, dan
daerah pada sebagian besar negara. Dengan demikian hal ini berada
di bawah pengawasan kebijakan kementerian perdagangan, urusan
luar negeri dan hubungan internasional;

c.

Kebijakan pertumbuhan regional: sektor kreatif mungkin menjadi
sasaran spesifik untuk strategi pembangunan dalam konteks
perencanaan ekonomi daerah;
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d.

Kebijakan ketenagakerjaan: efek atau pengaruh kinerja industri
kreatif yang signifikan, membuat pemerintah pusat dan daerah perlu
memberikan interest dalam kebijakan pasar tenaga kerja;

e.

Kebijakan investasi domestik dan investasi asing: investasi swasta
dalam industri kreatif dapat didorong atau disalurkan dalam arah
tertentu dengan langkah-langkah fiskal atau peraturan tertentu;

f.

Kebijakan pengembangan teknologi dan komunikasi: mengingat
pentingnya teknologi komunikasi baru terhadap pertumbuhan sektor
kreatif, peraturan (atau deregulasi) dari layanan telepon, internet,
televisi, radio (broadband), komunikasi satelit, dan lain-lain,
seluruhnya memiliki implikasi penting untuk industri kreatif;

g.

Kebijakan budaya: fungsi inti dari seni kreatif sering didukung oleh
pemerintah dalam mengejar kedua tujuan ekonomi dan budaya;

h.

Kebijakan pengembangan pariwisata: di sejumlah negara, ada
hubungan erat antara industri kreatif –terutama seni dan penyediaan
peran dan visual layanan warisan- dan kontribusi pariwisata terhadap
kelayakan ekonomi dari kota-kota dan daerah;

i.

Kebijakan urusan sosial: kebijakan yang berhubungan dengan
pengentasan kemiskinan, ketegangan sosial di kalangan minoritas,
masalah kepemudaan dan jenis kelamin dapat diatasi melalui
pengembangan ekonomi kreatif;

j.

Kebijakan pendidikan dan pelatihan: pendidikan dan pelatihan
kejuruan dan keterampilan atau keahlian khusus misalnya, seni,
budaya, dan industri kreatif bagi tenaga kerja dari industri kreatif
yang profesional perlu diadakan karena terkait meningkatnya minat
sebagai industri semakin luas dan terus berkembang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
Penyusunan laporan kaji terap ekonomi kreatif pemberdayaan ekonomi
kreatif industry kecil dan menengah dilaksanakan selama 3 bulan,
direncanakan pada bulan September sampai November 2017. Adapun
lokasi kegiatan ini adalah wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 8
wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten
Lebak, Kabupaten Pandegalang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota
Cilegaon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA
Di dalam pelaksanaan pekerjaan ini, di dalam melakukan pengumpulan data kami
menggunakan dua data, yaitu:
a. Data Primer
- Observasi dan Wawancara Mendalam: Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan data dan berbagai infomasi baik kualitatis maupun
kuantitatif sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Observasi
merupkanan kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan secara
langsung terhadap objek studi.

Kegiatan

wawancara

mendalam

dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai persepsi, pemahaman dan
pengalaman dari para narasumber terpilih guna memperoleh gambaran
tentang suatu objek studi. Biasanya kegiatan observasi maupun
wawancara terjadi secara simultan dan diharapkan mampu memberikan
gambaran secara memadi lengkap tentang objek yang dipelajari dengan
cukup cepat. Kegiatan observasi dan wawancara mendalam dilakukan
dengan bantuan instrumen yaitu berupa daftar prianyaan. Daftar
pertanyaan disusun sedemikian rupa untuk memudahkan para pelaksanaan
pekerjaan di lapangan untuk berinteraksi dan mengelola pengumpulan
data dan informasi yang dibutuhkan.
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- Kuesioner: Penggunaan kuesioner di dalam kegiatan pengumpulan data
didalam pekerjaan ini dibatasi pada kegiatan-kegiatan diskusi, terutama
yang melibatkan orang dalam jumlah banyak maupun dalam kegiatan
yang bersifat mengerucutkan pendapat. Kuesioner dirancang sedemikian
rupa untuk mengumpulkan data-data primer yang berguna dan relevan
untuk menarik kesimpulan utama di dalam studi ini.
b.

Data Sekunder
- Data yang diperoleh dari beberapa website Organisasi Perangkat Daerah
dan Badan Pusat Statistik daerah Terkait dan berbagai sumber berupa data
kuantitatif yang dibutuhkan.

3.3. METODE ANALISIS DATA
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang
memaparkan dan menganalisis secara deskriptif. Selain itu penelitian ini juga
bersifat deskriptif analitis karena penelitian tidak hanya terbatas pada deskripsi
mengenai objek kajian akan tetapi juga melakukan analisis bagaimana inovasi
model kebijakan ekonomi kreatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah
survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh
konsep-konsep yang relevan dengan kajian ekonomi kreatif. Sedangkan
pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari
dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik
sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk
narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data
berdasarkan teori

dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan

proses intrepretasi data.
Sedangkan untuk pengolahan data dengan menggunakan metoda:
a. Analytical Hyrachy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas Saaty pada
tahun

1970an

dan

merupakan

sistem

pembuat

keputusan

dengan

menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan prioritas
dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan
dari masing-masing kriteria; atau dengan kata lain AHP merupakan

III-2

pendekatan pengambilan keputusan yang dirancang untuk memberikan solusi
dari permasalahan yang menyangkut kriteria yang bersifat kompleks. Dalam
perkembangannya, AHP tidak saja digunakan untuk menentukan prioritas
pilihan-pilihan dengan banyak kriteria, tetapi penerapannya telah meluas
sebagai model alternatif untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah:
seperti memilih portofolio, analisis biaya manfaat, peramalan dan lain-lain.
Dengan kata lain AHP menawarkan penyelesaian masalah keputusan yang
melibatkan sumber kerumitan tadi. Hal ini dimungkinkan karena AHP cukup
mengandalkanpada intuisi sebagaiinput utamanya, namun intuisi tersebut
harus datang dari pengambilan keputusan yang cukup dari segi informasi dan
pemahaman masalah yang dihadapi dalam rangka mengambil suatu
keputusan.

b. Analisis SWOT
Merupakan analisis yang mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi industri. SWOT adalah singkatan dari lingkungan
internal strength, weakness serta lingkungan eksternal opportunities dan
threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara
faktor eksternal peluang (oportunities) dan Ancaman (threats) dengan faktor
internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). Analisis SWOT
digunakan untuk mengetahui strategi apa yang pas dilakukan untuk melihat
dari segi kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang dimiliki sentra
industri Kreatif di Provinsi Banten. Berikut ini adalah penjelasan mengenai
SWOT dalam industri kreatif di Provinsi Banten.
a.

S (Strenght) yaitu kekuatan dari faktor internal dalam industri kreatif di
Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.

b.

W(Weakness) yaitu kelemahan dari faktor internal yang berupa hambatan
dalam industri kreatif di Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.

c.

O (Opportunities)yaitu peluang dari faktor eksternal dalam industri kreatif
di Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.

d.

T(Threat) yaitu ancaman dari faktor eksternal pengembangan industri
kreatif di Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.
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Berbagai
Peluang
(+)
Kuadran 3
Mendukung Strategi
Turn Arround

Kuadran 1
Mendukung Strategi
Agresif

Kekuatan

Kelemahane.

Internal

Internal

(+)

(-)

Kuadran 4
Mendukung Strategi
Daya Saing Defensif

Kuadran 2
Mendukung Strategi
Diversivikasi

(-)
Berbagai
Ancaman

Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT
Sumber : Rangkuti,2014
Keterangan :
Kuadran 1:Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan
tersebut

memiliki

peluang

dan

kekuatan

sehingga

dapat

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan
disini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif
(growth oriented strategy) (Rangkuti, 2014).
Kuadran 2: Perusahaan yang berada di kuadran 2 masih memiliki kekuatan
dari segi internal meskipun memiliki ancaman. Strategi yang harus
diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi produk/pasar
(Rangkuti, 2014).
Kuadran 3: Perusahaan yang berada pada kuadran 3 menghadapi peluang pasar
yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa
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kendala/kelemahan internal. Fokus strategi pada perusahaan ini
adalah

meminimalkan

masalah-masalah

internal

perusahaan

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik (Rangkuti,
2014).
Kuadran 4: Perusahaan yang berada di kuadran 4 mengalami posisi yang
sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi
berbagai ancaman dan kelemahan internal (Rangkuti, 2014).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Kondisi Umum Provinsi Banten
4.1.1. Letak dan Kondisi Geografis
Provinsi Banten merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Pada
awalnya Provinsi Banten hanya terdiri dari empat kabupaten serta dua kota, yang
kemudian kini berkembang menjadi 4 kota dan 4 kabupaten, dengan jumlah kecamatan
sebanyak 155, dan kelurahan sebanyak 313 kelurahan serta 1.238 desa.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 4.1. Data Wilayah Administrasi Provinsi Banten
Kabupaten/ Kota
Ibukota
Jumlah
Kecamatan Kelurahan Desa
Kabupaten Pandeglang Pandeglang
35
13
326
Kabupaten Lebak
Rangkasbitung
28
5
340
Kabupaten Tangerang
Tigaraksa
29
28
246
Kabupaten Serang
Ciruas
29
326
Kota Tangerang
Tangerang
13
104
Kota Cilegon
Purwakarta
8
43
Kota Serang
Serang
6
66
Kota Tangerang Selatan Pamulang
7
54
Banten
Serang
155
313 1.238

Sumber: Banten dalam angka 2017, BPS
Dengan luas wilayah 9.662,92 km2, maka kepadatan penduduk Provinsi Banten
adalah 0,966 jiwa perkilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 2,20%.
Menurut kelompok umur, penduduk Provinsi Banten tahun 2016 masih
membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar,
sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Banten pada
tahun 2016 tercatat 4.853.992 jiwa dan masih didominasi penduduk yang bekerja pada
sektor Industri Pengolahan.
Luas wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 9.662,92 Km2.
Kabupaten Lebak adalah daerah yang memiliki wilayah terluas yaitu 3.426,56 Km2
(35,46%) dan Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang memiliki wilayah terkecil
yaitu hanya 147,19 Km2 (1,52 %).
Tabel 4.2. Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, 2016
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kabupaten/ Kota
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Serang
Kota Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kota Tangerang Selatan
Banten

Ibukota
Luas (Km2)
2.746,89
Pandeglang
3.426,56
Rangkasbitung
1.011,86
Tigaraksa
1.734,28
Ciruas
153,93
Tangerang
175,50
Purwakarta
266,71
Serang
147,19
Pamulang
9.662,92

Sumber: Banten dalam angka 2017, BPS
Batas masing-masing wilayah kabupaten/kota dan letak masing-masing dapat
dilihat pada gambar berikut.

Sumber : Banten dalam angka 2017, BPS
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten/Kota di Banten
Secara umum, wilayah Banten terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi,
mempunyai puluhan sungai, puluhan situ/rawa, puluhan pulau dan dikelilingi pantai.
Pantai Utara merupakan ekosistem pesawahan dengan irigasi, kawasan industri dan
pemukiman. Kawasan Banten bagian Tengah merupakan wilayah pemukiman pedesaan
yang memiliki ketersediaan air yang melimpah dan irigasi yang cukup baik. Daerah
Selatan Banten sekitar gunung Halimun, Malingping, Bayah merupakan wilayah
pegunungan dan bersisian dengan pantai, memiliki potensi alam yang luar biasa, berupa
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bukit yang bergelombang dan kaya akan air, namun masih sulit untuk mengakses karena
masih minimnya ketersediaan fasilitas infrastruktur. Bagian Barat Banten, adalah
Daerah Aliran Sungai Cidano dan lereng kompleks Gunung Karang-Aseupan, Pulosari
sampai Pantai, DAS Ciliman Pandeglang sampai Serang Bagian Barat, merupakan
kawasan pertanian yang memiliki potensi air yang melimpah. Banten juga memiliki
Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang merupakan lokasi konservasi Badak
bercula satu/ Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus).
Dilihat secara umum, Provinsi Banten beriklim tropis dan Basah. Suhu rata-rata
pada tahun 2014 sebesar 27,30C dan suhu tertinggi 34,10C dan suhu terendah 23,30C,
dengan curah hujan sedang.
4.1.2. Potensi Sumber Daya
Sumber daya manusia merupakan faktor yang utama kontribusi terhadap
kemajuan suatu daerah. Sumber daya manusia yang baik dapat membangun suatu
daerah dengan cepat dan baik. Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan sensus
penduduk

2010

yang

dilakukan

oleh

BPS

adalah 10.632.166 jiwa yang

tersebar di 8 Kabupaten/Kota meningkat menjadi 11.955.243 jiwa pada tahun 2015.
Berikut data yang menampilkan penduduk Provinsi Banten dari tahun 1990 sampai
dengan 2015.
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Banten Per Kabupaten/Kota Tahun 1990-2015
No Kabupaten/Kota

1990

1

Pandeglang

2
3
4

2000

2010

2015

858.435 1.011.788

1.149.610

1.194.911

Lebak
Tangerang

873.646 1.030.040
1.843.755 2.781.428

1.204.095
2.834.376

1.269.812
3.370.594

Serang

1.244.755 1.652.763

1.402.818

1.474.301

1.798.601

2.047.105

374.559

412.106

577.785

643.205

5

Tangerang

921.848 1.325.854

6

Cilegon

226.083

7

Serang

8

Tangerang Selatan

-

294.936
-

1.290.322 1.543.209
Total
5.970.512 8.098.809 10.632.166 11.955.243
Sumber :BPS: Indikator Makro Provinsi Banten 2015
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Adapun laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun
2015 digambarkan pada 4.2 di bawah ini .

Sumber : BPS Provinsi Banten
Gambar 4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Per Kab/Kota
Tahun 2015
Laju pertumbuhan penduduk Banten tahun 2015 sebesar 2,14 %. Adapun laju
pertumbuhan penduduk tertinggi Kabupaten/Kota dan di atas Banten terdapat di
Tangerang Selatan (3,36%), Kabupaten Tangerang (3,24%) dan Kota Tangerang
(2,36%). Sementara Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang,
dan Kabupaten Pandeglang, laju pertumbuhan penduduknya di bawah Banten yaitu
sebesar 1,92%; 1,68%; 0,83 %; 0,77%; dan 0,55 %.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menggambarkan tingkat mobilisasi
penduduk yang tinggi melalui arus migrasi biasanya terjadi di kota-kota besar. Kota
Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang merupakan pusat
perekonomian berupa industri, perdagangan dan jasa, juga merupakan wilayah
perbatasan dengan DKI Jakarta. Sementara Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi
Banten dalam perkembangannya tentunya memiliki konsekuensi memiliki pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi.
Sementara data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk
evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Keadaan
ketenagakerjaan Provinsi Banten bulan Pebruari 2016, terjadi penurunan jumlah
penduduk aktif secara ekonomi, tercatat jumlah angkatan kerja mencapai 5.686 ribu
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orang atau turun sebesar 11 ribu orang dibandingkan keadaan bulan yang sama di tahun
2015 (Gambar 4.2).
Tabel 4.4. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama 2015-2016
2015
2016
Jenis Kegiatan Utama
Pebruari
Satuan Pebruari
(1)

(2)

(3)

Orang

5.697

5.686

Bekerja (000)

Orang

5.208

5.234

Penganggur (000)

Orang

489

452

2. Bukan Angkatan Kerja (000)

Orang

2.771

2.988

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

67,28

65,56

4. Tingkat pengganguran Terbuka

%

8,58

7,95

5. Pengangguran tidak Penuh (000)

Orang

964

1.090

Setengah penganggur (000)

Orang

280

408

Paruh Waktu (000)

Orang

684

682

1. Angkatan Kerja (000)

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 30/05/36/Th.X, 4 Mei 2016
Penurunan jumlah angkatan kerja pada bulan Pebruari 2016, diiringi penurunan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,72 persen yaitu dari 67,28 persen
pada Pebruari 2015 menjadi 65,56 persen pada Pebruari 2016. Pada Pebruari 2015Pebruari 2016, jumlah yang terserap dalam dunia kerja juga meningkat 26 ribu orang
menjadi sebesar 5.234 ribu orang pada Pebruari 2016. Pada sisi lain, penduduk yang
menganggur mengalami penurunan sebanyak 37 ribu orang menjadi 452 ribu orang
pada Pebruari 2016. Penurunan jumlah penduduk yang mengganggur terlihat pada
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 8,58 persen (februari 2015)
menjadi 7,95 pesen pada Pebruari 2016.
Adapun struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
selama satu tahun terakhir tidak berubah secara signifikan, hanya terjadi pergeseran
sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari sektor perdagangan menjadi
sektor industri.
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4.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah
Struktur perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2014 didominasi oleh tiga
sektor utama yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan memberikan kontribusi pada
Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun
2014 sebesar 34,23%, Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 12,37% dan Sektor konstruksi sebesar 9,82%. Secara garis besar, ada 9
jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan dari 17 golongan lapangan usaha.
Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB ‘ADHB’ Provinsi Banten Tahun 2010 –
2016 (%)
Sektor
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5.9
5.81 6
5.82 5.93 6.12
2. Pertambangan dan Penggalian

1.07

3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas

1.08

0.9

0.87

0.81

0.79

38.49 37.5

37.3

34.7

33.54 32.61

1.65

1.71

1.44

2.57

2.78

2.4

5. Pengadaan Air, pengelolaan sampah

0.09

0.09

0.08

0.08

0.08

0.08

6. Konstruksi

8.17

8.64

9.16

9.77

9.98

10.1

7. Perdagangan besar dan eceran

13.34 13.4

12.91 12.53 12.15 11.94

8. Transportasi dan pergudangan

6.45

6.99

7.6

9.19

10.15 10.72

9. Penyedia Akomodasi dan makan 2.25
minum
10. Informasi dan Komunikasi
4.07
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
2.58

2.28

2.27

2.33

2.35

2.39

3.85

3.59

3.64

3.54

3.58

2.81

2.88

2.78

2.8

3.05

12. Real Estate

7.37

7.23

7.15

6.95

7.07

7.23

13. Jasa Perusahaan

0.92

0.93

0.97

0.99

1.02

1.06

14.Administrasi
pertahanan
15. Jasa Pendidikan

Pemerintahan, 1.95

1.97

1.91

1.93

1.98

2.05

3.02

3.13

3.16

3.17

3.13

3.18

16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

1.22

1.21

1.16

1.15

1.13

1.15

17. Jasa lainnya

1.46

1.39

1.5

1.54

1.55

1.57

Total

100

100

100

100

100

100

Sumber: BPS Provinsi Banten 2017
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Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2015
Gambar 4.3. Grafik Pertumbuhan PDRB q to q Beberapa Lapangan Usaha
Pada tahun 2016, lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi pada PDRB
Provinsi Banten adalah industri pengolahan sebesar 32,61 persen, perdagangan sebesar
11,94 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 10,72 persen. Sedangkan
lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,08 persen, pertambangan dan penggalian
sebesar 0,79 persen, serta jasa perusahaan sebesar 1,06 persen.
Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II-2015 terlihat semua lapangan
usaha tumbuh positif kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi
sebesar 1,98 persen akibat penurunan jumlah kredit yang disalurkan. Mulai
terealisasinya proyek infrastruktur pemerintah dan pembangunan perkantran serta
perumahan di Tangerang memicu meningkatnya pertumbuhan pada lapangan usaha
konstruksi sebesar 4,91 persen. Disusul transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar
4,78 persen sebagai dampak momen liburan panjang bulan April dan Mei. Hal ini
mengakibatkan terjadinya akselerasi ekonomi Banten pada Triwulan II-2015 yang
hanya mampu tumbuh sebesar 2,20 persen.
Tabel 4.6. Distribusi Persentase PDRB ‘ADHK’ Banten Tahun 2012-2016
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Lapangan Usaha PDRB
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas

2012 2013 2014 2015
3.20 6.73 2.45 6.53
-0.04
- 3.96 3.66
6.21
4.75 7.81 1.70 3.44
3.46
- 8.26
3.43
1.39
0.53 3.44 7.15 5.16
10.81 9.99 11.46 8.47
9.33 5.40 6.04 4.75

5. Pengadaan Air
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
9.49
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.54
14.47
10. Informasi dan Komunikasi
10.82
11. Jasa Keuangan
8.11
12. Real Estate
7.21
13. Jasa Perusahaan
6.20
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
4.17
15. Jasa Pendidikan
5.30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
2.55
17. Jasa lainnya
6.83
PDRB

2016
7.05
3.43
3.05
-4.14
6.83
6.09
3.82

4.15 5.42
3.89 8.83
8.03 18.71
8.65 4.75
7.32 8.42
7.64 8.78
1.03 8.18

6.32 7.60
6.41 7.55
9.81 8.52
8.40 14.16
6.68 7.48
7.97 7.49
6.55 7.11

3.94
1.65
6.88
6.67

6.35
5.24
6.54
5.40

7.57
6.34
7.49
5.51

6.80
7.14
7.39
5.26

Sumber: BPS Provinsi Banten 2017
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pada Produk Domestic Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ‘ADHK’), sehingga mengeliminasi pengaruhpengaruh tersebut. Pada setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi Banten mengalami
berdasarkan, yaitu pada kisaran 6 ke 5 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi
Banten mencapai 5,51 persen, menurun 0,16 persen dibandingkan dengan pertumbuhan
tahun 2013 yang sebesar 6,67 persen.
Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di
Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 relatif menurun. Angka
pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2012-2016 berturut-turut adalah 6,83%,
6,67%, 5,51%, 5,40%, dan 5,36%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti
diantaranya kebijakan pemerintah, investasi, inflasi dan faktor lain yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
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Tabel 4.7. Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kabupaten/ Kota Terhadap
PDRB Provinsi Banten, Tahun 2012 - 2016 (persen)
Kabupaten/Kota
2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Pandeglang
5,81 4.72 4.93 5.96 5.49
Kabupaten Lebak
5,11
6.3 5.83
5.8
5.7
Kabupaten Tangerang
6,17 6.41 5.37 5.36 5.32
Kabupaten Serang
5,42 6.04 5.39 5.02
5
Kota Tangerang
7,07 6.52 5.15 5.37
5.3
Kota Cilegon
7,70 6.69 4.62 4.78 5.05
Kota Serang
7,42
7.3 6.86 6.29 6.22
Kota Tangerang Selatan 8,66 8.75 8.05
7.2 6.98
Jumlah
6,83 6.67 5.51
5.4 5.26
Sumber: BPS Banten 2017
Jika dilihat PDRB ADHK berdasarkan wilayah di Provinsi Banten, PDRB tahun
2016 tertinggi yaitu Kota Tangerang Selatan menempati urutan pertama dengan 6,98
persen dan yang paling terendah dalam pemasukan PDRB adalah kabupaten Serang
sebesar 5 persen
Tabel 4.8. PDRB ADHB menurut Kabupaten/ Kota Terhadap PDRB Provinsi
Banten, Tahun 2012 - 2014 (dalam milyar rupiah)
Kabupaten/Kota
2012
2013
2014
Kabupaten Pandeglang
15.115,44 16.460,24 18.517,65
Kabupaten Lebak
15.125,90 16.738,90 18.867,00
Kabupaten Tangerang
72.303,65 81.683,13 93.309,95
Kabupaten Serang
42.039,51 46.156,85 52.263,70
Kota Tangerang
83.648,13 94.239,52 110.920,52
Kota Cilegon
55.414,14 61.964,78 70.445,65
Kota Serang
15.506,67 17.523,61 20.024,77
Kota Tangerang Selatan 39.071,49 44.610,63 51.229,66
Jumlah
338.224,93 379.377,65 435.578,91
Sumber: BPS Banten 2017
Tabel 4.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Banten (dalam
miliyar rupiah)
Sektor
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1. Pertanian, Kehutanan
16.737 18.077 19.635 22.894 25.932 28.57
dan Perikanan
2. Pertambangan dan
2.614,1 3.271
3.647
3.404
3.989
3.87
Penggalian
3. Industri Pengolahan
107.806 117.850 126.818 142.544 148.148 160.02
4. Listrik, Gas
4.044
5.050
5.791
5.439
10.920 13.13
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Sektor
2010
2011
2012
5. Pengadaan Air,
0.285
0.285
0.190
pengelolaan sampah
6. Konstruksi
21.686 25.026 29.235
7. Perdagangan besar dan
34.422 40.830 45.311
eceran
8. Transportasi dan
16.2570 19.7431 23.6360
pergudangan
9. Penyedia Akomodasi
6.1854 6.8918 7.7173
dan makan minum
10. Informasi dan
11.2461 12.4472 13.0056
Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan
6.6493 7.9122 9.4954
Asuransi
12. Real Estate
20.5289 22.5630 24.4688
13. Jasa Perusahaan
2.4704 2.8132 3.1528
14.Administrasi
Pemerintahan,
4.9839 5.9747 6.6561
pertahanan
15. Jasa Pendidikan
8.2288 9.2360 10.5933
16. Jasa kesehatan dan
3.3853 3.7213 4.0793
kegiatan sosial
17. Jasa lainnya
3.9328 4.4797 4.6916
Total PDRB ADHB
271.4653 306.1743 338.2249
Banten
Sumber: Banten Dalam Angka Tahun 2016, BPS

2013

2014

2015

0.307

0.331

0.36

34.612

42.482

47.83

48.783

53.518

57.74

28.7239 39.6349 48.86
8.7115

10.6657 11.71

13.5731 15.6002 16.92
10.8859 11.9547 13.40
27.0191 29.9685 33.61
3.6710 4.3933 4.89
7.2055

8.7363

9.27

12.3400 14.5723 14.87
4.3934

4.9121

5.41

5.6640

70037

7.43

380.1728 432.7640 477.93

Nilai PDRB Provinsi
Angka nominal PDRB Banten atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015
adalah sebesar 435.578,91 miliyar rupiah, naik signifikant dari 379.377,65 miliyar
rupiah pada tahun 2013. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai
penggerak utama (primemover) perekonomian provinsi Banten dalam PDRB ADHB
adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mabil dan sepeda motor, dan sektor usaha Kontruksi. Dengan kontribusi masing-masing
sebesar 160.02 persen, 57.74 persen dan 47.83 persen, dengan pertumbuhan masingmasing sektor adalah 0,23%, 5,62% dan 13,06%. Pertumbuhan pada sektor usaha
kontruksi karena semakin terealisasinya pembangunan infrastruktur di Banten.
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Tabel 4.10. Kontribusi Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional
Menurut Provinsi di Jawa (persen) triwulan II-2015
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DIY Jawa Timur
Kontribusi

29,05

22,56

7,11

14,93

1,48

24,87

Pertumbuhan

5,15

4,88

5,26

4,84

4,72

5,25

Sumber: Banten Dalam Angka Tahun 2015, BPS
Tabel 4.11. PDRB ‘ADHB’ (dalam Trilyun Rupiah) Provinsi di Banten dan
Nasional tahun 2010-2014
Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
DKI Jakarta

1.075,18 1.224,22 1.369,43 1.547,04

Jawa Barat

906,69

Banten

271,46

306,17

338,22

380,17

432,76

Jawa Tengah

623,22

692,56

754,53

832,95

925,66

64,68

71,37

77,25

84,92

93,45

990,65 1.120,58 1.248,77 1.382,43

1.540,69

DIY
Jawa Timur
Indonesia

1021,63 1.128,24 1.258,91

1.761,41
1.385,96

6.864,13 7.825,08 8.672,95 9.612,51 10,699,88

Sumber: Banten Dalam Angka Tahun 2015, BPS
PDRB Banten atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2014 adalah sebesar
35,07 trilliun Rupiah. PDRB ADHK menunjukkan perkembangan produksi masingmasing sektor dari tahun ke tahun yang dihitung pada harga konstan tahun 2000.
Pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada Sektor Bangunan dan Pengangkutan dan
Komunikasi. Di sektor Pertanian, pertumbuhan produksi rata-rata mencapai 5 persen
lebih, dimotori sub-sektor Perkebunan yang mencapai pertumbuhan rata-rata diatas 6
persen.
Tabel 4.12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Banten (milyar
rupiah)
Sektor
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1. Pertanian, Kehutanan dan
16.737 17.242 17.793 18.990 19.492 20.83
Perikanan
2. Pertambangan dan
2.614 2.747 2.745 2.575
2.838
2.78
Penggalian
3. Industri Pengolahan
107.806 113.462 118.846 129.519 129.811 134.33
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Sektor
2010
2011
4. Listrik, Gas
4.044 4.066
5. Pengadaan Air, pengelolaan
0.285 0.295
sampah
6. Konstruksi
21.686 23.288
7. Perdagangan besar dan
34.422 38.666
eceran
8. Transportasi dan
16.257 18.233
pergudangan
9. Penyedia Akomodasi dan
6.185 6.709
makan minum
10. Informasi dan Komunikasi 11.246 12.343
11. Jasa Keuangan dan
6.649 7.414
Asuransi
12. Real Estate
20.528 22.018
13. Jasa Perusahaan
2.470 2.666
14.Administrasi Pemerintahan,
4.983 5.144
pertahanan
15. Jasa Pendidikan
8.228 8.567
16. Jasa kesehatan dan kegiatan
3.385 3.532
sosial
17. Jasa lainnya
3.932 4.156
Total PDRB ADHB Banten 271.465 290.545
Sumber: Banten Dalam Angka Tahun 2016

2012
4.207

2013
4.065

2014
4.333

2015
4.23

0.297

0.307

0.329

0.34

25.805 28.383

32.091

34.36

42.275 44.559

47.062

49.15

19.953 20.782

22.087

23.56

7.081

7.357 8.225,55

8.88

14.129 15.263

18.119

19.89

8.216

8.957

9.363

10.13

23.804 25.546
2.858 3.076

27.861
3.464

29.42
3.61

5.463

5.519

6.308

6.25

8.925

9.277

10.104

10.69

3.719

3.780

4.020

4.23

4.262 4.555
5.185
5.21
310.385 332.517 350.699 367.959

Tabel 4.13. PDRB ‘ADHK’ (dalam Triliun Rupiah) Provinsi di Banten dan
Nasional
Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
DKI Jakarta 1.075,18 1.147,56 1.222,53 1.297,19 1.374,35
Jawa Barat
906,69
965,62 1.028,41 1.093,58 1.148,95
Banten
271,45
290,54
310,38
332,52
350,70
Jawa Tengah 623,22
656,27
691,34
726,90
766,27
DIY
64,68
68,05
71,70
75,64
79,56
Jawa Timur
990,65 1.054,40 1.124,46 1.192,84 1.262,70
Indonesia
6.864,13 7.286,91 7.735,78 8.179,84 8.605,81
Sumber: Indonesia Dalam Angka 2015, Banten Dalam Angka Tahun 2015
Perbedaan nilai maupun persentase ADHB dan ADHK di atas tidak terlepas dari
perubahan harga-harga pada tiap komponen PDRB yang berbeda-beda satu dengan yang
lainnya. Perbedaan ini juga disebabkan produksi dan komponen PDRB pada masing-
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masing provinsi yang berbeda-beda, ada produk unggulan dan menjadi komponen
penting dalam PDRB masing masing daerah.

PDRB Per Kapita
Sebagai salah satu indikator yang dapat dianggap mencerminkan tingkat
kemakmuran adalah PDRB per kapita yang merupakan perbandingan antara nilai PDRB
dengan jumlah populasi penduduk pertengahan tahun.
Perkembangan PDRB per kapita di Banten dalam masa tiga tahun terakhir terus
meningkat. Tahun 2012 PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 30,20 juta per orang per
tahun. Sedangkan tahun 2013 meningkat significant menjadi Rp. 33,13 juta per orang
per tahun dan pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 37,21 juta per orang per
tahun, namun jika dibandingkan antara PDRB perkapita Banten secara umum masih
dibawah level Nasional.
Ditingkat kabupaten/kota di Banten, PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir
(2012 – 2014) semua wilayah mengalami kenaikan, dan posisi nilai PDRB per kapita
tertinggi adalah Kota Cilegon sebesar 173,81 juta rupiah.
Tabel 4.14. PDRB per Kapita Kabupaten/ Kota Terhadap PDRB Provinsi Banten,
Tahun 2014-2016 (dalam juta rupiah)
Kabupaten/Kota
2014 2015 2016
Kabupaten Pandeglang
15.3
17.0
18.5
Kabupaten Lebak

14.8

16.3

17.6

Kabupaten Tangerang

28.0

30.1

31.4

Kabupaten Serang

35.1

38.5

41.3

Kota Tangerang

55.0

60.9

65.0

Kota Cilegon

172.1

187.5

196.8

Kota Serang

31.1

34.0

36.5

Kota Tangerang Selatan

33.5

36.3

38.1

36.6

40.0

42.3

Jumlah
Sumber: BPS Banten 2016

Pada tahun 2014, nilai PDRB perkapita di Provinsi Banten terbesar adalah Kota
Cilegon Kota sebesar 172,65 juta rupiah per orang per tahun, hingga tahun 2016, nilai
PDRB perkapita Kota Cilegon menjadi sebesar Rp. 196,8 juta rupiah per orang per
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tahun, masih yang tertinggi. Disusul oleh Kota Tangerang sebesar 65,00 dan Kabupaten
Serang sebesar 41,3 juta rupiah per orang per tahun. Beberapa kabupaten memiliki
tingkat PDRB per kapita yang rendah, diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten
Pandeglang sebesar 17,5 dan 18,5 juta rupiah per orang per tahun. Sementara
Kabupaten Tangerang sebesar 31,4, Kota Serang sebesar 36,5 dan Kota Tangerang
Selatan sebesar 38,1 juta rupiah per orang per tahun.
Kontribusi Kabupaten/ Kota
Perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2014 tidak banyak berubah
dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar perekonomian berasal dari Kota
Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku,
Kota Tangerang menyumbang sebesar 25,47 persen, sedangkan Kabupaten Tangerang
21,42 persen.
Secara rinci pada kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap perekonomian
Banten di tahun 2014, semua Kabupaten/kota mengalami penurunan kontribusi.
Kabupaten/kota lain yang memberi kontribusi cukup tinggi terhadap perekonomian
Banten pada tahun 2014 adalah Kota Tangerang sebesar 25,47 persen, disusul oleh
Kabupaten Tangerang sebesar 21,42 persen. Kota Cilegon berkontribusi sebesar 16,17
persen, Kabupaten Serang sebesar 12,00 persen dan Kota Tangerang Selatan sebesar
11,76 persen. Sedangkan Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak
memberi kontribusi relatif kecil terhadap perekonomian Banten, masing-masing sebesar
4,25 persen, 4,60 dan 4,33 persen.
Tabel 4.15. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Banten,
Tahun 2009 dan 2013 (%)
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten/ Kota
2012
2013
2014
Kabupaten Pandeglang
4,47
4,34
4,25
Kabupaten Lebak
4,47
4,41
4,33
Kabupaten Tangerang
21,38
21,53
21,42
Kabupaten Serang
12,43
12,17
12,00
Kota Tangerang
24,73
24,84
25,47
Kota Cilegon
16,38
16,33
16,17
Kota Serang
4,58
4,62
4,60
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Kontribusi PDRB ADHB (%)
2012
2013
2014
Kota Tangerang Selatan
11,55
11,76
11,76
Jumlah
100
100
100
Sumber: BPS Banten 2014
Kabupaten/ Kota

4.1.4. Kondisi Keuangan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Banten
mencapai 8,66 triliun rupiah, sementara belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten
mencapai 8,92 Triliyun
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar
Pemerintah Provinsi Banten yaitu sebesar 5,46 triliun rupiah atau memberi kontribusi
sekitar 63,05 persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran
tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 5,84 triliun rupiah atau
65,47 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya sebanyak 3,09 triliun (34,53%)
digunakan untuk belanja langsung.
Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 32,84
triliun rupiah atau meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya, dan ditargetkan
mengalami peningkatan menjadi 38,65 triliun rupiah

pada

tahun

2017.

Penerimaan pajak tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar 18,21 triliun rupiah
(55,40%), PPN dan PPnBM sebesar 14,41 triliun rupiah (43,88%), serta

pajak

lainnya sebesar 219,85.

4.1.5. Investasi Sektor Industri
Dalam perekonomian, kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan
yang sangat penting peranannya, karena PMDN maupun PMA dapat mempengaruhi
produksi nasional maupun regional. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi
penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran.
Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan GNP atau PDRB
maupun struktur angkatan kerja.
Pada tahun 2014, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
8,08 triliun rupiah, sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 2,03
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miliar US$. Berdasarkan lokasinya, PMDN terbesar adalah di Cilegon sebesar 2,53
triliun rupiah, begitu juga untuk PMA sebesar 522,92 juta US$.
Dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 2012 - 2014), nilai investasi proyek
PMDN dan PMA di Banten mengalami peningkatan yang signifikan, tercatat pada tahun
2014 realisasi nilai investasi PMA sebesar 8.081.298 US$ dan dilihat dari sisi jumlah
investasi terbesar ada pada sektor industri Mineral non logam sebesar 399.309 US$,
namun jika berdasarkan jumlah proyek yang dibiayai terbanyak adalah pada sektor
Perdagangan dan reparasi sebanyak 177 proyek. Sementara untuk nilai investasi PMDN
pada tahun 2014 sebesar 8.081.298 Juta rupiah dengan total proyek 131 proyek, dengan
alokasi terbesar pada sector ekonomi Listrik, gas dan air bersih senilai 5.390.985 juta
rupiah, namun berdasarkan jumlah sector ekonomi yang terbanyak yang dibiayai pada
logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.
Tabel 4.16. Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Nilai akumulatif)
Provinsi Banten Tahun 2012-2014
PMDN
PMA
Realisasi

Tenaga Kerja

Tahu
n

Jumla
h
Proye
k

Nilai
Investas
i (juta
Rp)

Indonesi
a

2012

18

2.490.28
5

2013

101

2014

131

Realisasi

Tenaga Kerja

Asin
g

Jumla
h
Proye
k

Nilai
Investas
i (ribu
US$)

Indonesi
a

Asin
g

3.710

-

72

249.869

19.172

-

4.008.86
2

28.893

90

591

3.720.21
0

31.006

364

8.081.29
8

19.647

229

966

2.034.62
7

40.788

546

Sumber: Banten 2014
Jumlah akumulasi nilai realisasi investasi Banten ini pada tahun 2014 untuk
PMDN telah berkembang menjadi 8,08 trilyun Rupiah, angka ini telah melampaui target
dalam RPJM Provinsi Banten. Dampak yang ditimbulkan dari adanya realisasi investasi
tersebut baik PMA maupun PMDN adalah mampu memberikan tambahan lapangan
pekerjaan kepada 19.647 orang tenaga kerja.
Beberapa kabupaten memiliki nilai realisasi investasi yang besar seperti
Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, sedangkan beberapa
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kabupaten lainnya tergolong rendah seperti Kota Pandeglang yang sama sekali tidak
tersentuh PMA, Kota Serang dan Kota Tangerang selatan yang mendapatkan investasi
PMA yang minim.

Tabel 4.17. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/ PMA per Kabupaten/ Kota di
Banten Tahun 2013
PMDN
PMA
Tenaga
Realisasi
Realisasi
Tenaga Kerja
Kerja
Kabupaten/
Nilai
Kota
Nilai
Jumlah
Indonesi Asin Jumlah Investasi Indonesi
Investasi
Asing
Proyek
a
g Proyek (ribu
a
(juta Rp)
US$)
Kab.
Pandeglang
1 132.364
1
Kab. Lebak

12

Kab.
Tangerang

4.845.96
46
7

4.860 220

Kab. Serang
Kota
Tangerang

30 384.910

6.674

16

Kota Cilegon
Kota Serang
Kota Tangsel
JUMLAH

74.183

44.528
2.532.85
19
6
1
6

66.490
8.081.29
131
8

47

-

26

266.463

-

-

18.624

220

403

460.144

8

132

603.050

9.718

85

7.864

1

181

170.755

10.362

17

20

-

146

522.925

87

1

170
12

-

5
72

2.770
8.520
2.034.62
966
7

1.505
492

207
16

40.788

546

19.647 229

Sumber: Banten Dalam Angka 2015, BPS
Banten adalah tempat yang strategis untuk penanaman modal dan berinvestasi,
dengan iklim dan kondisi politik yang tenang serta stabil, disukung pertumbuhan
ekonomi dan bisnis di wilayah banten sebagai pintu gerbang pulau jawa semakin
berkembang. Didukung dengan adanya pelayanan satu pintu dan terpadu dalam
pengelolaan penanaman modal daerah yang akan memberikan berbagai kemudahan dan
fasilitas yang menguntungkan bagi investor.
Pada tataran nasional, prinsip dalam memberikan kemudahan investasi sudah
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dicanangkan oleh pemerintah pusat, seperti Ijin Penanaman Modal atau biasa dikenal
dengan ijin prinsip merupakan perijinan pertama yang diperlukan oleh pelaku usaha
yang ingin mendapatkan fasilitas penanaman modal di Indonesia. Prosedur pengajuan
dengan cara mengajukan surat permohonan dengan formulir Model I beserta semua
persyaratan diajukan langsung kepada BKPM atau melalui Bakomapin Provinsi Banten.
Tabel 4.18. Realisasi Investasi PMDN di Banten menurut Sektor, 2014
Investasi
Jumlah
Sektor Ekonomi
(Juta
Proyek
Rupiah)
1. Pertanian
1) Peternakan
4
2.250
2. Pertambangan dan penggalian
7
5.971
3. Industri Pengolahan
1) Makanan
9
202.739
2) Tekstil
4
7.359
3) Kulit, Barang dari kulit, sepatu
1
4) Kayu
1
3.755
5) Kertas dan barang dari kertas, percetakan
2
0
6) Kimia dasar, barang kimia dan farmasi
16
191.029
7) Alat angkutan dan transportasi
5
6.063
8) Karet, barang dari karet dan plastic
7
87.225
9) Logam dasar, barang logam, mesin dan
25
1.899.822
elektronik
10) Mineral non logam
22
143.769
11) Lainnya
1
0
4. Listrik,Gas & Air Bersih
7
5.390.985
5. Konstruksi
2
4.954
6. Perdagangan dan reparasi
8
133.650
7. Hotel dan Restoran
4
683
8. Pengangkutan dan komunikasi
1
9. Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran
3
9. Jasa Lainnya
2
1.045
Jumlah
158
8.081.298
Sumber: BKPMPT Provinsi Banten
Sedangkan untuk PMA nilai realisasi investasi sektor Industri hingga 2014
adalah sekitar setengah triliun Rupiah.
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Tabel 4.19. Realisasi Investasi PMA di Banten menurut Sektor, 2014
Investasi
Jumlah
Sektor Ekonomi
(Juta
Proyek
Rupiah)
1. Pertanian
1) Peternakan
4
2.250
2. Pertambangan dan penggalian
7
5.971
3. Industri Pengolahan
1) Makanan
9
202.739
2) Tekstil
4
7.359
3) Kulit, Barang dari kulit, sepatu
1
0
4) Kayu
1
3.755
5) Kertas dan barang dari kertas, percetakan
2
0
6) Kimia dasar, barang kimia dan farmasi
16
191.029
7) Alat angkutan dan transportasi
5
6.063
8) Karet, barang dari karet dan plastik
7
87.225
9) Logam dasar, barang logam, mesin dan
25
1.899.822
elektronik
10) Mineral non logam
22
143.769
11) Lainnya
1
0
4. Listrik,Gas & Air Bersih
7
5.390.985
5. Konstruksi
2
4.954
6. Perdagangan dan reparasi
8
133.650
7. Hotel dan Restoran
4
683
8. Pengangkutan dan komunikasi
1
9. Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran
3
9. Jasa Lainnya
2
1.045
Jumlah
158
8.081.298
Sumber: BKPMPT Provinsi Banten
Untuk menarik investor menanamkan modalnya di wilayah Propinsi Banten
terutama di wilayah yang berpotensi tinggi maupun di wilayah prioritas, pemerintah
daerah perlu memberikan insentif bagi investor seperti keringanan pajak (sesuai dengan
ketentuan yang berlaku), penyediaan sarana dan prasarana penunjang oleh pemerintah
dan insentif lainnya yang sesuai dan kemudahan dalam perijinan usaha dan investasi.
Investor yang telah memiliki ijin atau hak atas lahan tetapi tidak menggunakan
lahan tersebut sebagaimana tertuang dalam permohonannya perlu diselesaikan secepat
mungkin untuk menghindari terjadinya lahan-lahan tidur yang seharusnya dapat
diusahakan oleh pihak lain secara lebih produktif dan berhasil guna. Investor yang tidak
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mentaati kerjasama dan melanggar kesepakatan, baik dari sisi tenaga kerja, pajak, dan
lain sebagainya, perlu dibicarakan dan negosiasikan.

4.1.6. Pemberdayaan IKM
Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit
pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan
(TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.
Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Banten tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.20. Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2013
No

Kelembagaan

Jumlah

1

Sentra IKM (sentra)

1925

2

UPT (unit)

1

3

TPL (orang)

13.505

4

Konsultan/shindansi (orang)

-

5

Pusat promosi (unit)

1

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 (VIMK) secara nasional, terdapat
sebanyak 3.505.064 perusahaan/usaha IMK yang terbagi dalam 23 KBLI. Dari total
perusahaan/usaha IMK secara nasional, jumlah usaha IMK paling tinggi berada di
Propinsi Jawa Tengah dnegan jumlah usaha sebesar 832.472 usaha. Sementara Banten
hanya menyumbang sebesar 1,07 persen dari total usah IMK di Indonesia, yaitu
sebanyak 37.412 usaha.
Tabel 4.21. Banyak Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, dan Total Nilai Balas Jasa
Pekerja menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014
Provinsi
DKI Jakarta

Banyak
Jumlah
Usaha
Kerja
37.412

Tenaga Nilai Balas
Rupiah)
76.308

Jasa

(Juta
447.209

Jawa Barat

19.932

43.535

36.399

Banten

70.866

134.828

618.764

Jawa Tengah

17.721

46.674

459.508

DI
Yogyakarta

-

-

-

Jawa Timur

-

-

-

IV-20

Indonesia

3.505.064

8.362.746

48.602.183

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2015
Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, paling banyak pemilik usaha IMK adalah
tamatan SD/sederajat dengan persentase sebesar 36,23 persen dari total IMK di Banten.
Pemilik usaha dengan pendidikan tidak tamat SD/sederajat berada di posisi kedua
dengan jumlah usaha adalah 8.242 usaha atau 22,03 persen. Angka ini memberi
gambaran bahwa usaha IMK ini mampu menciptakan kegiatan yang padat karya bagi
masyarakat khususnya yang memiliki pendidikan yang terbatas. Walaupun dengan
pendidikan yang relative rendah namun masih mampu menggerakkan perekonomian
rakyat dengan meciptakan lapangan pekerjaan. IMK dengan pendidikan tertinggi
diploma dan sarjana memiliki jumlah persentase usaha IMK paling sedikit, yaitu sebesar
2,62 persen.
Sentra IKM di Provinsi Banten lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang
bergerak di bidang makanan dan minuman. Untuk terus menggerakkan perkembangan
IKM, Pemerintah Provinsi memprogramkan pengembangan IKM secara berkelanjutan.
Tabel 4.22. Program Pengembangan IKM di Banten dan Anggarannya (Juta
Rupiah) 2015-2018
Program
Program
Pengemba
ngan IKM
& Industri
Kreatif

Sasaran
Jumlah
IKM yang
difasilitasi
pengemba
ngan
usahanya
(unit
usaha)
Sentra
Industri
Kreatif
basis IT
(lokasi)

20
12
30

20
13
60

20
14
65

20 An
15 g.
65 1,2
86

20 An
16 g.
70 1,4
79

20 An
17 g.
70 1,7
00

20 An
18 g.
75 1,9
55

0

0

1

1

1

1

1
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Program

Sasaran
Jumlah
Wira
Usaha
Baru IKM
yang
tumbuh
dan
berkmban
g melalui
pelatihan
dan
pendampi
ngan
(Unit
Usaha)

20
12

20
13

20
14

20 An
15 g.

20 An
16 g.

20 An
17 g.

20 An
18 g.

48

48

60

80

10
0

12
5

15
0

2,8
17

3,2
40

3,7
26

4,1
50

Sumber: Renstra Dinas Perindag Provinsi Banten.
4.1.7. Kondisi Industri
Beberapa tahun terakhir pemulihan ekonomi global kembali menghadapi
hambatan dan memberikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan
terhadap perekonomian nasional, termasuk Provinsi Banten. Salah satu faktor yang
mempengaruhi sensitivitas perekonomian Provinsi Banten terhadap dampak global
adalah besarnya volume impor bahan baku dan ekspor produk industri pengolahan dari
Provinsi Banten. Padahal industri pengolahan merupakan kontributor utama bagi
perekonomian Provinsi Banten. Hal tersebut membuat perekonomian Provinsi Banten
tumbuh melambat seiring dengan perkembangan perekonomian global dan nasional.
Pada tahun 2016, lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi pada PDRB
Provinsi Banten adalah industri pengolahan sebesar 32,61 persen, perdagangan sebesar
11,94 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 10,72 persen. Sedangkan
lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,08 persen, pertambangan dan penggalian
sebesar 0,79 persen, serta jasa perusahaan sebesar 1,06 persen.
Berdasarkan Data Bekraf - Bps , beberapa sektor industri yang termasuk dalam
sektor kreatif berasal dari input sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar
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dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor , Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum,Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat diketahui pengaruh dari sektor –
sektor berkaitan terhadap Industri Kreatif secara khusus melalui mata rantai penggunaan
komoditas yang ada dan berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif.
Beberapa sektor tersebar di daerah kota/ kabupaten di Banten pada tahun 2016
sehingga menghasilkan nilai produksi yang berkontribusi pada PDRB.

Jumlah tenaga yang terserap mencapai 514.462 tenaga kerja pada tahun 2016 di seluruh
kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
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jumlah tenaga kerja tersebut dihasilkan dari beberapa perusahaan yang tersebar di
Banten ( kota /kabupaten )

Kota Tangerang dan Kota Cilegon memiliki nilai produksi tertinggi dalam ribu
rupiah , yakni sebesar Rp.129.137.886.793 pada nilai tertinggi dari kota tangerang dan
Rp.125.403.394.171 dari kota cilegon. Sedangkan nilai produksi terkecil dihasilkan oleh
daerah kabupaten pandeglang dengan nilai Rp.178.328.841. Nilai produksi ini juga
dihasilkan oleh jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri di Provinsi Banten ,
Kabupaten Pandeglang menghasilkan 757 tenaga kerja dari 11 industri yang ada,
Kabupaten Lebak menghasilkan 3633 tenaga kerja dari 23 jumlah industri. Kedua
daerah ini menghasilkan tenaga kerja paling rendah di Banten, sedangkan posisi
tertinggi dicapai oleh kota tangerang dengan tenaga kerja mencapai 189036 orang di
638 industri dan kabupaten tangerang dengan 182308 tenaga kerja di 757 industri
4.1.8.

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang
Menurut Klasifikasi Industri di Provinsi Banten, 2016

Persebaran tenaga industri yang tertera pada tabel sebelumnya tersebar lebih detail pada
tabel dibawah ini :
Tabel 4.23. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Berdasarkan Klasikasi
ko
Perusa Tenaga
Klasifikasi Industri Industrial Classification
de
haan
Kerja
10 Makanan/Food
202
36136
11 Minuman/Beverage
19
5952
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13 Industri Tekstil/Textile
14 Industri Pakaian Jadi/Garment
15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk
16 Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu
17 Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya
18 Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak
19 Bumi
20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik
Industri Barang Galian Bukan Logam/ Stuff Quarry Not
23 Nugget
24 Industri Logam Dasar/ Intrinsic Nugget
Industri Barang Dari Logam, Kecuali Mesin Dan
25 Peralatannya
26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
27 Industri Peralatan Listrik/ Electric Tools
28 Industri Mesin dan Perlengkapannya YTDL
29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
30 Industri Alat Angkutan Lainnya/ Other Transport Tools
31 Industri Furnitur/ Furniture Manufacture
32 Industri Pengolahan Lainnya/ Other Manufacture
33 Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

131
117
97

36347
47957
116731

57
82
33

9252
21517
2366

11
185
21
246

1050
37156
3293
52361

106
39

25813
14442

161
26
57
52
33
44
99
39
5

24669
4551
23109
7975
6872
16604
13666
6286
357

Sumber: Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan
Subsektor yang berwarna adalah industri yang termasuk ke dalam klasifikasi
Industri Kreatif yang terdiri dari 16 subsektor ekonomi kreatif karena Backward and
Fordward Linked subsektornya , diantaranya adalah :
Tabel 4.24. Klasifikasi Industri dan Subsektor EKRAF
ko
de
10
11
13
14
15
16
17

Klasifikasi Industri Industrial Classification
Makanan/Food
Minuman/Beverage
Industri Tekstil/Textile
Industri Pakaian Jadi/Garment
Industri Kulit, Barang dari Kulit ,Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk
Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu
Industri Kertas, Barang dari Kertas

Subsektor EKRAF
Kuliner
Kuliner
Fesyen
Fesyen
Fesyen
Desain Interior, Desain
Produk , dan Kerajinan
Desain Produk dan Seni
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18
23
26
31
32

Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Barang Galian Bukan Logam/ Stuff Quarry
Not Nugget
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
Industri Furnitur/ Furniture Manufacture
Industri Pengolahan Lainnya/ Other Manufacture

Rupa
Penerbitan dan Musik
Desain Interior dan
Fesyen
Aplikasi dan Game
Developer
Desain interior dan
Arsitektur
Beberapa Subsektor Ekraf

Sumber: Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan

Makanan dan Minuman termasuk ke dalam subsektor Kuliner dengan segala
produk olahannya dari bahan baku pertanian ,perikanan, dan peternakan yang diolah
secara kreatif dan mempunyai diferensiasi produk. Industri Tekstil ,Industri pakaian
jadi, Industri kulit, Barang dari kulit, Industri Barang Galian Bukan Logam dan Alas
kaki termasuk ke dalam subsektor Fesyen karena sebagai komponen sebuah fesyen
seperti baju dari butik , pernak pernik cincin batu ( aksesoris ) sebagai komponen
pelengkap yang digunakan oleh konsumen sebagai gaya hidupnya. Sektor lainnya yang
termasuk ke dalam klasifikasi industri diatas adalah subsektor Desain Interior , Desain
Produk , dan Kriya yang dihasilkan dari Industri Kayu, Barang Anyaman dari Bambu
,Industri Kertas diolah menjadi sebuah bentuk yang unik untuk masuk ek dalam
subsektor seni rupa ,kriya, desain interior rumahan dan desain produk. Dalam skala
besar segala gabungan subsektor tadi dapat menjadi subsektor Arsitektur.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Identifikasi

Jenis,

Karakteristik

dan

Keberadaan Ekonomi Kreatif
Penelitian ini dilaksanakan di delapan Kota / Kabupaten se Provinsi Banten. Adapun
responden yang yang disurvai adalah pelaku usaha dan organisasi pemerintah daerah
terkait. Surveai dilakukakn dengan menggunakan kuesioner dan juga dilakukan
wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait dengan ekonomi
kreatif di Wilayah provinsi Banten. Adapun informasi terkait responden terdapat jenis,
karakteristik dan keberadaan ekonomi kreatif sebagai berikut :
5.1.1. Responden Berdasarkan Gender.
Sesuai dengan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokan
karakteristik gender dari responden yang berpatisipasi di dalam penelitian ini seperti
terlihat pada table 5.1. di bawah ini :
:

Gambar 5.1. Responden Berdasarkan Gender

Terlihat pada gambar 5.1. Sebagian besar pelaku usaha kreatif /bergender Laki-laki
sebesar 82,30% sedangkan yang perempuan yaitu sebesar 17,70%.
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5.1.2. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir2
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan diperoleh tingkatan pendidikan
terakhir yang dimiliki oleh Responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini pada
umumnya seperti terlihat pada Tabel 5.1. di bawah ini .
Tabel 5.1. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tingkat Pendidikan Persen
SMA / SMK / MA

51,50%

DIPLOMA

6,10%

S1

42,4%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada Tabel 5.1. terlihat bahwa sebagian besar pelaku usaha kreatif di Provinsi Banten
adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan formal setingkat SMA yaitu sebesar
51,50%, sedangkan yang berpendidikan Diploma sebesar 6,10% dan S1 sebesar 42,4% .
Jadi dapat disimpulkan bahwa posisi pendidikan pelaku dunia usaha kreatif relatif
berada pada jenjang sekolah menengah atas.

5.1.3. Demografis Responden Berdasarkan Lamanya Menjalankan Usaha
Maju dan berkembangnya sebuah usaha tentu ditandai dengan lamanya waktu eksistensi
keberadaan usaha tersebut. Ada yang bermula dari tahun 2015, 2016 , 2017 dan
dibawah 2015.
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Gambar 5.2. Demografis Responden Berdasarkan Lamanya Menjalankan Usaha
Pada gambar 5.2. menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kreatif telah
menjalankan dan merintis usaha di bawah tahun 2015 sebesar 18,20%, tahun 2015
sebesar 12,10% , tahun 2016 sebesar 24, 20 % ,tahun 2017 45,50 % sebagai dominan
lamanya usaha Ekraf berjalan.
5.1.4. Demografis Responden Berdasarkan Jangkauan Wilayah Pemasaran
Sesuai dengan respon yang diberikan responden di dalam tabulasi data dapat
diketahui jangkauan wilayah pemasaran unit usaha kreatif yang dikembangkan
responden seperti terlihat pada gambar 5.3 di bawah ini :

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Gambar 5.3. Demografis Responden Berdasarkan Jangkauan Wilayah Pemasaran
Sesuai dengan proses tabulasi data teridentifikasi bahwa seluruh pelaku usaha di
Provinsi Banten memiliki unit usaha kreatif dengan wilayah pemasaran hanya di dalam
Provinsi Banten sebesar 73,00 %, pelaku yang memasarkan usahanya di Dalam dan
Luar Provinsi mencapai 24,00 %, sedangkan yang menjangkau Luar Negeri sebesar
3,00%.

5.1.5. Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan jumlah karyawan yang di pekerjakan di dalam unit usaha kreatif
yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang berpartisipasi terlihat pada Tabel
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5.2. di bawah ini :
Tabel 5.2. Demografis Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
Keterangan

Persen

Kerja Mandiri 0,00%
1 Orang

0,00%

2-3 Orang

25,00%

4-5 Orang

37,50%

>5 Orang

37,50%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit
usaha kreatif yang dikembangkan, dengan tenaga kerja 4-5 orang dan >5 orang masingmasing sebesar 37%, 2-3 orang sebesar 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden memiliki skala yang relative besar karena usaha dikelola denga tenaga
kerja 4-5 orang atau lebih.

5.1.6. Responden Berdasarkan Memiliki Cabang Usaha Lainnya
Perkembangan cabang usaha adalah merupakan tujuan utama dari pemasaran
yang ingin dicapai oleh setiap pengelola usaha kreatif, sesuai dengan proses tabulasi
data yang telah dilakukan dapat diperoleh gambaran pengembangan usaha yang
dijalankan oleh pengusaha kreatif di Provinsi Banten terlihat pada Tabel 5.3. di bawah
ini :
Table 5.3. Demografis Responden Berdasarkan Memiliki Cabang Usaha Lainnya
Keterangan Persen
Tidak Ada

87,50%

Ada 1

12,50%

Ada 2

0,00%

Ada 3

0,00%

Ada > 3

0,00%
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Keterangan Persen
Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki
unit cabang usaha lainnya 87,50%, ada 1 sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden belum memiliki cabang usaha lainnya.

5.1.7. Demografis Responden Berdasarkan Usahanya Sudah Berbadan Hukum
Sesuai dengan proses tabulasi data hasil pengelompokan skor jawaban responden dapat
dikelompokan jenis bidang usaha kreatif berdasarkan usahanya sudah berbadan hukum
di Provinsi Banten terlihat pada Tabel 5.4. di bawah ini :
Tabel 5.4. Demografis Responden Berdasarkan Usahanya Sudah Berbadan
Hukum
Keterangan
Persen
Tidak Berbadan Hukum 60,00%
CV

30,00%

Koperasi

10,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada tabel 5.4. terlihat bahwa Sebagian usaha kreatif yang dikembangkan responden
merupakan usaha yang belum berbadan hukum sebesar 60,00%, yagn sudah berkoperasi
sebesar 10,00%, dan yang berbentuk CV sebesar 30,00% dan yang berbentuk PT belum
ada. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan unit usaha kreatif yang dikembangkan oleh
para pengusaha di Provinsi Banten masih berskala mikro atau kecil.

5.1.8. Demografis Responden Berdasarkan Konsumsi
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan peningkatan konsumsi di masyarakat dalam unit usaha kreatif
yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang berpartisipasi terlihat pada di
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Provinsi Banten terlihat pada Tabel 5.4. di bawah

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Gambar 5.4. Demografis Responden Berdasarkan Konsumsi
Pada gambar 5.4 terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di
dalam penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, dengan konsumsi
sekarang di masyarakat berpendapat kurang meningkat sebesar 50,00%, meningkat
sebesar 37,50%, dan tidak meningkat sebesar 12,50%.
5.1.9. Responden Berdasarkan Harga Bahan Baku dan Bahan Penolong
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai ketersediaan bahan baku
dan bahan penolong, berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat
dikelompokkan seperti terlihat pada Tabel 5.5 di bawah ini :
Tabel 5.5. Demografi Responden Berdasarkan Harga Bahan Baku dan Bahan
Penolong
Keterangan
Persen
Sangat Berfluktuasi Sekali 0,00%
Sangat Berfluktuasi

12,50%

Fluktuasi

25,00%

Kurang Berfluktuasi

25,00%

Tidak Berfluktuasi

37,50%
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Keterangan

Persen

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada tabel 5.5. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, dengan ketersediaan
masalah bahan baku dan bahan penolong berpendapat tidak berfluktuasi sebesar 37,50%
dan yang berpendapat fluktuasi dan kurang berfluktuasi masing-masing sebesar 25,00%
dan yang berpendapat sangat berfluktuasi sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan
mengenai ketersediaan bahan baku dan bahan penolong masih cukup relatif tersedia.

5.1.10. Responden Berdasarkan Inovasi Produk
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai inovasi produk,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 5.6 di bawah ini :
Tabel 5.6 Demografis Responden Berdasarkan Inovasi Produk
Keterangan

Persen

Sangat Inovasi Sekali 12,50%
Sangat Inovasi

0,00%

Inovasi

50,00%

Kurang Inovasi

0,00%

Tidak Inovasi/Tetap

37,50%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada tabel 5.6. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, dengan masalah produk
berpendapat inovasi sebesar 50,00%, tidak inovasi/tetap sebesar 37,50% dan yang
berpendapat sangat inovasi sekali sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan mengenai
produk usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten sudah ada inovasi.
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5.1.11. Demografis Responden Berdasarkan Produk Subsitusi
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai subsitusi produk,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada gambar 5.5. di bawah ini :

Gambar 5.5. Demografis Responden Berdasarkan Produk subtitusi
Pada gambar 5.5 terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di
dalam penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, dengan masalah
produk bersubsitusi

berpendapat tidak bersubsitusi sebesar 75%, bersubsitusi dan

kurang bersubsitusi masing-masing sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan mengenai
produk bersubsitusi usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten

produk yang tidak

bersubsitusi.
5.1.12. Responden Berdasarkan Produk Apakah Mudah Ditiru
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai produk apakah mudah
ditiru, berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan
seperti terlihat pada Tabel 5.7 di bawah ini :
Tabel 5.7. Responden Berdasarkan Produk Apakah Mudah Ditiru
Keterangan
Persen
Sangat Mudah Sekali 12,50%
Sangat Mudah

25,00%

Mudah

50,00%

Sulit

0,00%

Sulit Sekali

12,50%
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Keterangan

Persen

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Gambar 5.6. Demografis Responden Berdasarkan Produk Apakah Mudah Ditiru
Pada gambar 5.6. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat
sebesar 50,00% mudah untuk ditiru, sangat mudah ditiru sebesar 25%, dan yang
berpendapat sangat mudah sekali dan sulit sekali masing-masing sebesar 12,50%.

5.1.13. Responden Berdasarkan Skill Tenaga Kerja
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan kemampuan dan pengalaman tenaga kerja yang di pekerjakan di
dalam unit usaha kreatif yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang
berpartisipasi terlihat pada Tabel 5.8. di bawah ini :
Tabel 5.8. Demografis Responden Berdasarkan Skill Tenaga Kerja
Keterangan
Persen
Sangat Terampil Sekali 37,50%
Sangat Terampil

0,00%

Terampil

25,00%

Kurang Terampil

12,50%
V-99

Keterangan

Persen

Tidak Terampil

25,00%

Total

100%

Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit
usaha kreatif yang dikembangkan, dengan tenaga terampil sekali sebesar 37,50%,
terampil dan tidak terampil masing-masing sebesar 25,00% dan yang berpendapat
kurang terampil sebesar 12,50%.

5.1.14. Demografis Responden Berdasarkan Lokasi Pekerjaan
Berdasarkan

proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan

demografis responden berdasarkan tenaga kerja yang dekat dengan lokasi pekerjaan di
dalam unit usaha kreatif yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang
berpartisipasi terlihat pada gambar 5.7. di bawah ini :

Gambar 5.7. Responden Berdasarkan Lokasi Pekerjaan
Responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang
dikembangkan, dengan tenaga kerja yang sangat dekat sekali sebesar 75,00%,
sedangkan yang berpendapat sangat dekat dan dekat masing-masing sebesar 12,50%.
Jadi kesimpulannya tenaga kerja yang bekerja dilokasi di

Provinsi Banten adalah

penduduk setempat atau masih dilingkungan sendiri.
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5.1.15. Demografis Responden Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan jam kerja

yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang di

pekerjakan di dalam unit usaha kreatif yang dikelola atau dikembangkan oleh responden
yang berpartisipasi terlihat pada Tabel 5.9. di bawah ini :
Tabel 5.9. Demografis Responden Berdasarkan Jam Kerja
Keterangan

Persen

Sangat Sesuai Sekali 0,00%
Sangat Sesuai

12,50%

Sesuai

0,00%

Kurang Sesuai

50,00%

Tidak Sesuai

37,50%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Gambar 5.8. Demografis Responden Berdasarkan Jam Kerja
Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit
usaha kreatif yang dikembangkan, dengan jam kerja kurang sesuai sebesar 50,00%,
tidak sesuai sebesar 37,50% dan yang berpendapat sangat sesuai sebesar 12,50%. Jadi
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kesimpulannya masalah jam kerja di Provinsi Banten berpendapat kurang sesuai dengan
jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5.1.16. Demografis Responden Berdasarkan Upah Tenaga Kerja
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan upah tenaga kerja yang sesuai dengan UMR di dalam unit usaha
kreatif yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang berpartisipasi terlihat
pada Tabel 5.10. di bawah ini :
Tabel 5.10. Responden Berdasarkan Upah Tenaga Kerja
Keterangan
Persen
Sangat Sesuai Sekali 0,00%
Sangat Sesuai

0,00%

Sesuai

0,00%

Kurang Sesuai

37,50%

Tidak Sesuai

62,50%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit
usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian besar berpendapat tidak sesuai sebesar
62,50%, kurang sesuai sebesar 37,50%. Jadi kesimpulannya masalah upah tenaga kerja
di Provinsi Banten berpendapat kurang sesuai dengan UMR.

5.1.17. Responden Berdasarkan Regenerasi Tenaga Kerja
Berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan demografis
responden berdasarkan regenerasi tenaga kerja yang produktif di dalam unit usaha
kreatif yang dikelola atau dikembangkan oleh responden yang berpartisipasi terlihat
pada Tabel 5.11. di bawah ini :
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Tabel 5.11. Demografis Responden Berdasarkan Regenerasi Tenaga Kerja
Keterangan
Persen
Sangat Sulit Sekali 0,00%
Sangat Sulit

12,50%

Sulit

50,00%

Mudah

12,50%

Sangat Mudah

25,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Sebagian besar responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki unit
usaha kreatif yang dikembangkan, masalah regenerasi tenaga kerja yang produktif
sebagian berpendapat sulit sebesar 50,00%, sangat mudah 25,00%, dan yang
berpendapat sangat sulit dan mudah masing-masing sebesar 12,50%.

5.1.18. Responden Berdasarkan Penggunaan Teknologi
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai penggunaan teknologi,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 5.12. di bawah ini :
Tabel 5.12. Responden Berdasarkan Penggunaan Teknologi Ditiru
Keterangan
Persen
Sangat Modern Sekali

0,00%

Sangat Modern

0,00%

Modern

0,00%

Semi Modern

25,00%

Manual/Tradisional

75,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada Tabel 5.12. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat
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dalam menjalankan usahanya masih manual/tradisional sebesar 75,00% semi modern
sebesar 25%. Jadi dapat disimpulkan bahwa unit usaha kreatif yang ada di Provinsi
Banten sebagian besar masih menggunakan peralatan Manual/tradisional.

5.1.19. Responden Berdasarkan Penggunaan Pembukuan
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai penggunaan pembukuan,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 5.13. di bawah ini :
Tabel 5.13. Responden Berdasarkan Penggunaan Pembukuan
Keterangan
Persen
Sudah Menggunakan Sekali

0,00%

Sudah Menggunakan

12,50%

Sudah

12,50%

Belum Menggunakan

50,00%

Tidak Menggunakan

25,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada Tabel 5.13. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat
dalam menjalankan usahanya sebagian berpendapat belum menggunakan pembukuan
sebesar 50,00%, tidak menggunakan sebesar 25,00%, dan yang sudah dan sudah
menggunakan masing-masing sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa unit usaha
kreatif yang ada di Provinsi Banten sebagian besar belum menggunakan pembukuan
dalam transaksi untuk pengelolaan keuangan.
5.1.20. Demografis Responden Berdasarkan Pangsa Pasar
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai pangsa pasar,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 5.14. di bawah ini :

V-14
14

Tabel 5.14. Demografis Responden Berdasarkan Pangsa Pasar
Keterangan

Persen

Sangat Luas Sekali 3,00%
Sangat Luas

59,00%

Luas

35,00%

Sempit

3,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada tabel 5.14. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat
dalam menjalankan usahanya mengenai pangsa pasar sebagian besar berpendapat sangat
luas sekali sebesar 75,00%, dan yang berpendapat luas dan sempit masing-masing
sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa unit usaha kreatif yang ada di Provinsi
Banten mengenai pangsa pasar masih sangat luas sekali.

5.1.21. Responden Berdasarkan Pendatang Baru
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai pangsa pasar,
berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 5.15. di bawah ini :
Tabel 5.15. Demografis Responden Berdasarkan Pendatang Baru
Keterangan

Persen

Sangat Banyak Sekali 0,00%
Sangat Banyak

0,00%

Banyak

0,00%

Ada

0,00%

Tidak Ada

100,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada Tabel 5.15. terlihat bahwa Sebagian responden yang berpartisipasi di dalam
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penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, selurhnya berpendapat
dalam menjalankan usahanya mengenai pendatang baru sebesar 100,00%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa unit usaha kreatif yang ada di Provinsi Banten mengenai pendatang
baru tidak ada, semua unit usaha dikelola oleh warga setempat atau pribumi.

5.1.22. Demografis Responden Berdasarkan Media Promosi
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai media promosi dalam
menjalankan usahanya, berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat
dikelompokkan seperti terlihat pada Tabel 5.16. di bawah ini :
Tabel 5.16. Demografis Responden Berdasarkan Media Promosi
Keterangan

Persen

Sudah Menggunakan Sekali 12,50%
Sangat Menggunakan

0,00%

Menggunakan

37,50%

Kurang Menggunakan

12,50%

Tidak Menggunakan

37,50%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017
Pada tabel 5.16. terlihat bahwa responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini
memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat dalam
menjalankan usahanya mengenai media promosi dalam menjalankan usahanya, yang
berpendapat menggunakan dan tidak menggunakan sama besar masing-masing sebesar
37,50%, sedangkan yang sudah menggunakan sekali dan kurang menggunakan sama
besar juga, masing-masing sebesar 12,50%.
5.1.23

Demografis Responden Berdasarkan Akses Bahan Baku

Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai akses bahan dalam
menjalankan usahanya, berdasarkan proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat
dikelompokkan seperti terlihat pada Tabel 5.17. di bawah ini :

Tabel 5.17. Demografis Responden Berdasarkan Akses Bahan Baku
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Keterangan

Persen

Sangat Mudah Sekali 0,00%
Sangat Mudah

25,00%

Mudah

50,00%

Sulit

25,00%

Sulit Sekali

0,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Gambar 5.9. Demografis Responden Berdasarkan Akses Bahan Baku
Pada gambar 5.9. terlihat bahwa responden yang berpartisipasi di dalam
penelitian ini memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat
dalam menjalankan usahanya mengenai akses bahan baku dalam menjalankan usahanya,
sebagian berpendapat mudah sebesar 50,00%, sedangkan yang berpendapat sangat
mudah dan sulit sama besar masing-masing sebesar 25,00%. Jadi dapat disimpulkan
mengenai bahan baku di Provinsi Banten mudah diperoleh.
5.1.24 Demografis Responden Berdasarkan Pemberian Pelatihan
Pengelola usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengenai sudah menerima
pemberian pelatihan oleh dinas terkait

dalam menjalankan usahanya, berdasarkan

proses tabulasi data yang telah dilakukan dapat dikelompokkan seperti terlihat pada
Tabel 5.18. di bawah ini :
Tabel 5.18. Demografis Responden Berdasarkan Pemberian Pelatihan
V-17
17

Keterangan

Persen

Sudah Menerima Berkali-kali 62,50%
Sangat Menerima

0,00%

Menerima

12,50%

Kurang Menerima

0,00%

Tidak Menerima

25,00%

Total

100%

Sumber : Data diolah dari hasil survey, Tahun 2017

Pada gambar 5.18. terlihat bahwa responden yang berpartisipasi di dalam penelitian ini
memiliki unit usaha kreatif yang dikembangkan, sebagian berpendapat dalam
menjalankan usahanya mengenai sudah menerima pemberian pelatihan oleh

dinas

terkait dalam menjalankan usahanya, sebagian besar berpendapat sudah menerima
berkali-kali sebesar 62,50%, tidak menerima sebesar 25,00% sedangkan yang
berpendapat Menerima sebesar 12,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi Banten sudah menerima pelatihan dari dinas
terkait.
5.2

Analisis

Potensi

Ekonomi

Kreatif Provinsi Banten berdasarkan

Ekspor
Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi harapan baru bagi
perekonomian Indonesia. Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada
eksploitasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada
keunggulan sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi,
dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusia. Pengembangan ekonomi
kreatif tentunya

membutuhkan data-data salah satunya adalah data ekspor ekonomi

kreatif. Dan di bawah ini akan diuraikan perkembangan ekspor Provinsi Banten.
Perbandingan dengan provinsi lain bertujuan untuk menilai sejauhmana Provinsi Banten
dapat berkompetisi dengan Provinsi lain di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015, kegiatan ekonomi kreatif mencakup 16
subsektor. Subsektor-subsektor tersebut adalah: arsitektur; desain interior; desain
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komunikasi visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner;
musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan
radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Masing- masing subsektor tersebut terdiri dari
beberapa kelompok Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha

Indonesia

(KBLI)

2015

limadigit.
Tabel. 5.19. Nilai FOB, Peranan dan perubahan Ekspor Ekonomi Kreatif
menurut Provinsi Asal (2012-2015).
Nilai FOB (Juta US)

No

Peran
Persentase
thpdp
perubahan
eskpor
2015 thdp
2015 (%)
2014

Provinsi

(1)
1
2
3

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jawa Barat

5 877,6

6 297,7

6 559,1

6 499,2

33,56

-0,91

Jawa Timur

1 401,4

1 444,3

3 237,7

4 037,4

20,85

24,70

Banten

3 073,7

3 047,7

2 921,7

3 033,2

15,66

3,81

Sumber : Laporan Penyusunan Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2015, BPS-Bekraf

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,
perkembangan ekspor ekonomi kreatif Provinsi Banten cenderung stabil dan merupakan
provinsi yang mampu melakukan ekspor ekraf secara signifikan. Provinsi asal utama
ekspor ekraf adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai ekspor sebesar US$6,50 miliar
atau 33,56 persen dari keseluruhan ekspor ekraf Indonesia. Provinsi asal ekspor ekraf
terbesar

kedua

setelah Jawa

Barat adalah Jawa Timur. Pada tahun 2015 ekspor

ekraf dari provinsi ini mencapai nilai sebesar US$4,04 miliar atau 20,85 persen dari
keseluruhan ekspor ekraf Indonesia. Sedangkan Provinsi Banten menempati urutan ke
tiga. Seperti Jawa Timur, Provinsi Banten juga mengalami peningkatan nilai ekspor
ekraf pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,81 persen. Nilai ekspor ekraf Banten pada tahun
2015 mencapai US$3,03 miliar atau 15,66 persen terhadap keseluruhan ekspor ekraf
Indonesia.
Tabel 5.20. Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya menurut Provinsi Asal
(2010-2015)
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%
Perubahan
‘15 thd ‘14

Nilai FOB (Juta US$)
Provinsi Asal

2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
JawaTimur
992,1
1 091,1 1 054,6 1 077,2 2 808,1 3 575,4
27,33
Jawa Barat
1 277,5 1 352,4 1 425,0 1 374,7 1 384,9 1 333,4
-3,72
Jawa Tengah
868,0
769,4 700,1 694,5
777,1 800,1
2,95
DKI Jakarta
343,9
378,7 387,9 349,6
542,1 787,5
45,26
Banten
309,4
343,7 340,7 325,2
314,1 340,5
8,38
Sumber : Laporan Penyusunan Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2015, BPS-Bekraf

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa

pada

tahun

2015

ekspor

subsektor kriya menurut provinsi asal didominasi oleh ekspor dari Pulau Jawa dan
sekitarnya. Nilai ekspor tertinggi berasal dari provinsi Jawa Timur yang mencapai
US$3.575,4 juta, dengan kenaikan sebesar 27,33 persen dibandingkan pada tahun 2014.
Kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar US$1.333,4 juta. Namun bila
dibandingkan dengan tahun 2014, ekspor subsektor kriya. yang berasal dari provinsi
Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 3,72 persen. Untuk provinsi Jawa Tengah
mengalami peningkatan kinerja yang positif sebesar 2,95 persen dengan nilai US$800,1
juta. Provinsi Banten mengalami peningkatan masing- masing sebesar 45,26 persen dan
8,38 persen serta cenderung mengalami perkembangan ekspor yang fluktuatif. Akan
tetapi secara keseluruhan menunjukan perkembangan yang positif
Tabel 5.21. Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner menurut Provinsi
asal (2010-2015)
Provinsi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

‘15 thd ‘14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jawa Barat

287,2

382,6

397,7

420,3

480,7

529,8

10,22

DKI Jakarta

93,4

126,3

137,2

144,6

141,9

151,8

6,99

Jawa Timur

53,9

74,3

84,2

83,8

120,6

147,2

22,05

Kepulauan Riau

0,7

72,3

7,6

33,2

32,9

91,6

178,01

Riau

1,7

15,4

155,1

99,1

112,5

86,7

-22,90

Banten

50,8

83,9

80,8

73,4

76,3

78,9

3,33

Sumber : Laporan Penyusunan Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2015, BPS-Bekraf

Pada tahun 2015, Jawa Barat merupakan provinsi asal ekspor subsektor kuliner
Indonesia terbesar dengan nilai US$529,8 juta atau peranannya mencapai 44,94
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persen terhadap nasional. Provinsi asal ekspor terbesar kedua adalah DKI Jakarta,
ketiga adalah Jawa Timur, keempat adalah Kepulauan Riau, dan kelima
adalah Riau masing-masing mencapai US$151,8 juta; US$147,2 juta; US$91,6
juta; dan US$86,7 juta. Provinsi Banten mengalami tingkat perkembangan yang
cukup signifikan dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012, walaupun
terjadi penurunan pada tahun 2013, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun
2014 dan tahun 2015. Pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2014 adalah
sebesar 3.33 persen. Sedangkan dari berat bersihnya, ekspor

kuliner

dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5..22 Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner menurut
Provinsi asal (2010-2015)
Provinsi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

‘15 thd ‘14

(1)
Jawa Barat

(2)
113,5

(3)
139,4

(4)
138,2

(5)
140,8

(6)
157,4

(7)
182,0

(8)
15,66

DKI Jakarta

32,2

41,6

38,0

36,9

35,6

34,8

-2,23

Jawa Timur

31,0

37,1

37,7

43,1

62,6

71,5

14,22

Kepulauan Riau

0,3

18,5

2,1

11,4

16,7

43,7

161,96

Riau

0,9

4,3

61,3

56,0

66,9

55,6

-16,92

Banten
20,2
24,8
23,4
23,5
27,1
30,2
11,55
Sumber : Laporan Penyusunan Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2015, BPS-Bekraf

Berdasarkan tabel tersebut dapat dlihat bahwa provinsi asal ekspor subsektor kuliner
terbesar selama enam tahun terakhir ini adalah Jawa Barat. Pada tahun 2015
berat bersih ekspornya mencapai 182,0 ribu ton, atau meningkat sebesar 15,66
persen jika dibandingkan

tahun

2014. Peranannya mencapai 39,14 persen

terhadap nasional. Banten merupakan provinsi yang dalam kuruun waktu enam
tahun

terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun2015 dengan berat bersih

mencapai 30.2 ribu ton atau meningkat 11.55 persen dibandingkantahun 2014.
Tabel 5.23. Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Fashion menurut Provinsi
asal (2010-2015)
Provinsi Asal
Barang

Nilai FOB (Juta US$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jawa Barat

3 339,0

4 083,1

4 041,7

4 483,7

4 686,6

4 632,2

2 197,8
1 061,1
1 447,9
181,2
357,4
Total Subsektor Fashion 8 584,3

2 738,0
1 248,4
1 613,1
237,1
437,1
10 356,9

2 651,6
1 302,0
1 405,8
260,2
423,1
10 084,4

2 648,1 2 530,0
1 478,4 1 578,6
1 264,3 1 205,1
281,3
307,1
437,4
391,4
10 593,4 10 698,8

2 612,5
1 836,4
1 086,6
310,7
416,8
10 895,2

Banten
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Jawa Timur
Provinsi Lainnya

Bila dikaji dari provinsi asal barang, ekspor subsektor fashion lebih banyak di
produksi di provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Peran
ekspor keempat provinsi tersebut terhadap total ekspor subsektor fashion di tahun 2015
adalah 42,52 persen, 23,98 persen, 16,85 persen, dan 9,97 persen. Dari provinsi Banten
pada tahun 2010 diekspor dengan nilai US$2.197,8 juta, berat bersih 131,7 ribu ton dan
menjadi US$2.612,5 juta berat bersih 135,3 ribu ton.
Provinsi

asal barang lainnya

adalah Jawa Tengah dimana nilai ekspor

subsektor fashion di tahun 2010 mencapai nilai US$1.061,1 juta dengan berat bersih
73,6 ribu ton, sedangkan di tahun 2015 nilainya mencapai US$1.836,4 juta dengan
berat bersih 94,1 ribu ton. Ekspor subsektor fashion juga banyak diproduksi di provinsi
DKI Jakarta yang pada tahun 2010 nilainya mencapai US$1.447,9 juta, berat bersih
103,4 ribu ton, sementara nilainya mengalami penurunan hingga menjadi US$1.086,4
juta, berat bersih 88,5 ribu ton.
Tabel 5.25. Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan menurut
Provinsi asal (2010-2015
Nilai FOB (Ribu US$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
Perubahan
2015 thd

(1)
Provinsi
Jawa Tengah

(2)
(3)
3 175,8 2 937,2

(4)
2 399,4

(5)
2 660,5

(6)
2 907,5

(7)
6 608,2

(8)
127,28

DKI Jakarta
Jawa Timur

9 584,6 5 620,4
1 892,5 989,0

6 286,3
2 251,6

8 547,5
1 945,0

4 735,6
1 832,8

6 286,3
3 987,4

32,74
117,56

Jawa Barat

12 195,4 10 686,0 9 173,9 12 155,7

4 844,3

3 741,0

-22,78

1 132,6 1 465,5

1 133,8

1 347,6

18,86

Banten

544,8

971,6
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Provinsi asal utama ekspor subsektor penerbitan tahun 2015 antara lain Jawa Tengah,
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan
Timur, DI Yogyakarta dan Lampung. Pada tahun 2014 provinsi asal yang memiliki
kontribusi terbesar terhadap ekspor subsektor penerbitan adalah Jawa Barat sebesar
30,31 persen. Pada tahun 2015 kontribusi ekspor terbesar berasal dari Jawa tengah
yaitu

29,59

persen

sedangkan kontribusi Jawa Barat turun menjadi 16,75 persen.

Ekspor dari provinsi Jawa Tengah mencapai nilai US$6.608,2 ribu pada tahun 2015,
nilai ini mengalami peningkatan sebesar 127,28 persen dibandingkan dengan ekspor
tahun

2014.

Menurut

kelompok KBLI, ekspor subsektor penerbitan yang berasal

dari Jawa Tengah sebagian besar merupakan kelompok penerbitan buku (KBLI 58110)
yaitu sebesar US$2.785,0 ribu pada tahun 2015.
Provinsi asal terbesar selanjutnya adalah Jawa Timur yang mencapai
US$3.987,4 ribu pada tahun 2015. Pada periode 2010 hingga 2015 ekspor dari
provinsi ini memiliki kecenderungan meningkat dengan kelompok utama yaitu
industri percetakan umum (KBLI 18111) yang mencapai US$3.690,2 ribu pada 2015.
Sama dengan tren provinsi DKI Jakarta, ekspor subsektor penerbitan yang berasal dari
provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.
Pada tahun 2010 hampir 42,64 persen ekspor berasal dari provinsi Jawa Barat, nilai
kontribusi ini semakin menurun hingga mencapai 16,75 persen pada tahun 2015. Dari
nilai ekspor sebesar US$3.741,0 ribu pada tahun 2015, ekspor dari provinsi Jawa
Barat sebagian besar merupakan kelompok aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190)
senilai US$3.476,0 ribu. Berbeda dengan Jawa Barat, ekspor subsektor penerbitan
dari Banten menunjukkan tren yang datar dari tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun
2014 ekspor dari provinsi Banten memiliki kontribusi sebesar 7,09 persen terhadap total
ekspor subsektor penerbitan. Pada tahun 2015 nilai kontribusi tersebut kemudian
turun menjadi 6,03 persen meskipun nilainya meningkat menjadi US$1.347,6 ribu.
Kelompok utama dari provinsi ini merupakan aktivitas penerbitan lainnya (KBLI
58190) senilai US$1.049,6 ribu pada tahun 2015
Tabel 5.24. Nilai FOB Ekspor Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa menurut Provinsi
asal (2010- 2015)
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2014
Thd
2013
(8)

2015
Thd 14

-9,91

7,70

837,6

27,82

-23,60

364,6

284,8

-31,68

-21,89

402,6
97,3

191,4
149,5

-39,24
105,60

-52,46
53,66

17,6

-70,48

-99,13

3,3

195,96

-18,57

422,09
-47,42

-97,94
-45,31

Provinsi Asal
Barang

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bali

2 732,4

2 957,5

2 006,6

DKI Jakarta

845,0

1 530,8

6 957,6

857,6

1 096,3

DI Yogyakarta

382,0

106,7

312,6

533,7

Jawa Tengah
Jawa Timur

261,9
201,7

1 222,0
50,0

1 010,2
111,8

662,7
47,3

Jawa Barat

944,1

2 907,9

4 063,3

Nusa Tenggara

0,0

0,0

0,5

Banten
Total Ekspor

259,6
5 631,9

166,3
8 943,7

Sumber :

1 595,4 1 437,3 1 547,9

6 832,4 2 016,8
1,4

4,0

97,6
24,6
128,6
2,6
14 573,6 10 556,6 5 550,6 3 035,7

(9)

Laporan Penyusunan Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2015, BPS-Bekraf

Provinsi asal utama ekspor subsektor seni rupa tahun 2015 antara lain Bali, DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Pada tahun 2015
Provinsi Bali berkontribusi mengekspor subsektor seni rupa sebesar 50,99

persen

dengan nilai sebesar US$1.547,9 ribu, atau naik sebesar 7,70 persen dibandingkan
dengan ekspor tahun 2014. Komoditi ekspor asal barang provinsi Bali tahun 2015
yang

terbesar adalah lukisan, gambar dan gambar pastel yaitu sebesar US$1.380,3

ribu disusul arca dan patung asli, selain dari logam, batu, plastik, kayu dan tanah liat
dengan nilai US$167,6 juta. Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 menduduki posisi kedua
dengan kontribusi pada subsektor seni rupa sebesar 27,59 persen dengan nilai sebesar
US$837,6 ribu, atau turun sebesar 23,60 persen dibandingkan dengan ekspor tahun
2014. Komoditi ekspor asal barang provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yang terbesar
adalah lukisan, gambar dan gambar pastel yaitu sebesar US$770,8 ribu disusul arca
dan patung asli, selain dari logam, batu plastik, kayu dan tanah liat dengan nilai
US$66,8 juta. Sama

seperti

halnya

DKI

Jakarta, Provinsi asal barang DI

Yogyakarta tahun 2015 mengalami perubahan negatif sebesar 21,89 persen dari
US$364,6 ribu menjadi US$284,8

ribu,

dengan

komoditi

yang terbesar

diekspor adalah lukisan, gambar dan gambar pastel yaitu sebesar US$274,0 ribu disusul
arca dan patung asli, selain dari logam, batu, plastik, kayu dan tanah liat dengan
nilai US$10,8 ribu. Kontribusi dari ketiga provinsi asal barang tersebut terhadap total
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ekspor subsektor seni rupa tahun 2015 sebesar 87,96 persen, meningkat dibandingkan
dengan tahun 2014 yang berkontribusi sebesar 52,21 persen

Tabel 5.25. Persentase Ekonomi Kreatif Provinsi Banten berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Provinsi
Banten

84,71

Total

15,29

100,00

Sumber : Profil Usaha Ekonomi Kreatif, BPS-Bekraf, 2015.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki sebesar
84.71 merupakan faktor terbesar penyumbang ekonomi kreatif di Provinsi Banten. Hal
ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan
untuk melakukan aktivitas pada sektor ekonomi kreatif

dan

belum

meratanya

kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pada ekonomi kreatif.\
Tabel 5.26. Persentase Usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan Status Badan Usaha, 2016
Status Badan Usaha (persentase)
Provinsi

PT/PT
Persero/

CV

Firma

Koperasi/
Izin
Yayasan
Dana
Khusus

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DKI Jakarta
32,28
8,35
0,37
Jawa Barat
14,80
9,80
0,53
Jawa Tengah
12,55
11,09 0,18
DI Yogyakarta
30,53
14,21 1,05
Jawa Timur
13,54
10,15 0,34
0,34
Banten
18,18
8,26
2,07
0,41
Sumber : Profil Usaha Ekonomi Kreatif, BPS-Bekraf, 2015

(6)
2,41
2,14
1,09
1,58
0,68
2,89

(7)
3,90
10,16
13,45
3,68
14,04
9,09

Tidak
Berbadan
(8)
52,69
62,57
61,64
48,95
60,91
59,09

Berdasarkan tabe di atas dapat dilihat bahwa status badan usaha ekonomi kreatif
Provinsi Banten masih didominasi oleh status badan usaha yang tidak berbadan usaha
dengan persentase sebesar 59.09, diikuti dengan PT/Persero/Perum dengan persentase
sebesar 18.18 persen, izin khusus sebesar 9.08 dengan persentase 9.09 dan CV
sebesar 8.26. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya-upaya kelembagaan
dalam mendukung ekonomi kreatif dengan memberikan status badan usaha terhadap
usaha ekonomi kreatif sekaligus mendorong badan usaha seperti CV, Firma, koperasi
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dan yayasan untuk dapat berkembang dan memperoleh status badan usaha ekonomi
kreatif.
Tabel 5.27. Persentase Usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan Status Penanaman Modal

Status Penanaman Modal
Provinsi

PMA

PMDN

Lainnya

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten

0,74
0,89
0,18
2,11
0,17
0,41

23,93
11,05
12,55
18,95
10,83
8,26

75,32
88,06
87,27
78,95
89,00
91,32

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Sumber : Profil Usaha Ekonomi Kreatif, BPS-Bekraf, 2015.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa status penanaman modal di
Provinsi Banten didominasi oleh status kepemilikan penanaman modal bukan PMA dan
PMDN sebesar 91.32. Status penanaman modal tersebut

merupakan

penanaman

modal pribadi dan swasta melalui berbagai kepemilikan usaha pribadi dan bersama.
Tabel 5.28. Persentase ekonomi kreatif berdasarkan Sumber dana
Sumber Dana
Provinsi

Pinjaman Bank
Ya

Tidak

Pinjaman Pribadi
Ya

Tidak

19.25
80.75
11.30
88.70
Banten
Sumber : Profil Usaha Ekonomi Kreatif, BPS-Bekraf, 2015.

Ventura Capital
Ya

Tidak

0.84

99.16

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ekonomi kreatif
berdasarkan sumber dana pinjaman bank sebesar 19.25, pinjaman pribadi 11.30 dan
ventura capital 0.84. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan sumber
dana dari ketiga sumber dana tersebut agar perkembangan ekonomi kreatif di Banten
dapat berjalan lebih optimal.
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.

BAB VI

ANALISIS DAN PERENCANAAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Analisis SWOT Sebagai Perencanaan Strategis
Pengembangan Ekonomi Kreatif
6.1.

Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Kreatif

Analisis SWOT terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten
dilakukan setelah faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diidentifikasi
berdasarkan indikator yang telah dipilih melalui wawancara terstruktur dalam
bentuk kuesioner dan observasi langsung ke lapangan yang menjadi objek
telaahan. Setelah faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diperoleh,
maka dimasukkan ke dalam tabel Matriks EFAS dan tabel Matriks IFAS dengan
memberikan skoring terhadap setiap faktor yang terlah teridentifikasi tersebut.

6.2.

Analisis Matriks EFAS (External Strategic Factors)

Analisis matrik EFAS merupakan alat analisis untuk mengukur pengembangan
ekonomi kreatif di Provinsi Banten untuk merespon kondisi-kondisi eksternal
yang ada, terkait dengan peluang dan ancaman yang terjadi di masa lalu, saat ini
dan dimasa depan. Selanjutnya dari indikator peluang dan ancaman yang ada
dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap indikator dan
dilakukan peringkatan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kestrategisan dari
masing-masing indikator. Setiap peluang dan ancaman yang terindentifikasi
diberikan bobot masing-masingnya maksimal 0,5, sehingga jumlah antara peluang
dan ancaman adalah 1,0. Pemilihan bobot berdasarkan tingkat kepentingan
permasalahan yang ditemui pada saat wawancara. Bobot masing-masing
permasalahan dikalikan dengan Rating. Untuk peluang, rating permasalahan
berkisar antara 4-1 menurut penting atau tidaknya masalah, sedangkan ancaman
rating berkisar antara 1-4. Hasil akhir diperoleh dengan mengalikan bobot dengan
rating, sehingga diperoleh posisi faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan
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ancaman yang mempengaruhi pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi
Banten.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks EFAS berikut ini.
Tabel 6.1. EFAS Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten
No

Peluang

Bobot

Rating

1
2
3

Adanya Bahan Baku
Adanya Produk Subsitusi
Pangsa Pasar Yang Masih Luas
Fluktuasi Harga Bahan Baku dan
Harga Bahan Penolong
Pemberian Pelatihan Oleh Dinas
Terkait
Regenerasi Tenaga Kerja Yang
Produktif
TOTAL

0,14
0,03
0,14

3,00
3,00
3,00

Bobot x
Rating
0,42
0,09
0,42

0,05

3,00

0,15

0,10

4,00

0,40

0,02

4,00

0,08

Ancaman

Bobot

Rating

0,05
0,18

1,00
2,00

Bobot x
Rating
0,05
0,36

0,14

2,00

0,28

0,10

1,00

0,10

4
5
6

No
1
2

Produk Mudah Ditiru
Jangkauan Wilayah Pemasaran
Konsumsi
Masyarakat
Yang
3
Meningkat
Teknologi Yang Digunakan Semakin
4
Modern
TOTAL
Peluang + Ancaman
Sumber : Hasil Perhitungan 2017

0,50

1,56

0,47

0,79
2,35

6.2.1. Analisis Matriks IFAS (Internal Strategic Factors)
Analisis matrik IFAS merupakan alat analisis untuk mengukur pengembangan
ekonomi kreatif di Provinsi Banten untuk merespon kondisi-kondisi internal yang
ada, terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang terjadi di masa lalu, saat ini dan
dimasa depan. Selanjutnya dari indikator kekuatan dan kelemahan yang ada
dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap indikator dan
dilakukan peringkatan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kestrategisan dari
masing-masing indikator tersebut. Setiap kekuatan dan kelemahan yang
terindentifikasi diberikan bobot masing-masingnya maksimal 0,5, sehingga
jumlah antara kekuatan dan kelemahan adalah 1,0. Pemilihan bobot berdasarkan
tingkat kepentingan permasalahan yang ditemui pada saat wawancara dan hasil
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pengisian kuesioner. Bobot masing-masing permasalahan dikalikan dengan
Rating. Untuk kekuatan, rating permasalahan berkisar antara 4-1 menurut penting
atau tidaknya masalah, sedangkan kelemahan rating berkisar antara 1-4.Hasil
akhir diperoleh dengan mengalikan bobot dengan rating, sehingga diperoleh posisi
faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi
pengembangan penanaman modal di Provinsi Banten.Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada matriks IFAS berikut ini.

1

Tabel 6.2. IFAS Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten
Bobot x
Kekuatan
Bobot
Rating
Rating
Tersedia nya SDM Pengolah Produk
0.22
2
0.44

2

Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan

0.09

2

0.18

3

Jangkauan Wilayah Pemasaran

0.06

3

0.18

4

Peminat Pelaku EKraf banyak
0.04
Akses Kemudahan Memperoleh Bahan 0.09
Baku
TOTAL
0,50

4

0.2

3

0.27

No

5

No

Kelemahan

1
2

Pembinaan khusus pelaku ekraf
Pemasaran kurang
Tenaga Terampil sesuai dengan
3
Pengalaman
4 Modal usaha
5 Informasi komunitas/ gerai
6 Teknologi untuk produk
7 Perijinan HAKI
TOTAL
Kekuatan + Kelemahan
Sumber : Hasil Perhitungan 2017

1.23

Bobot

Rating

0,14
0,07

1,00
2,00

Bobot x
Rating
0,14
0,14

0,10

1,00

0,10

0,08
0,03
0,01
0,07
0,50

2,00
3,00
3,00
2,00

0,16
0,09
0,03
0,14
0,8
2,04

6.2.2. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE)
Matrik Internal dan Ekstenal (IE) merupakan gabungan kedua matrik EFAS dan
IFAS yang berisikan 9 (sembilan) sel. Hasil matrik IE ini akan menggambarkan
posisi pengembangan ekonomi kreatif di

Provinsi Banten, sehingga dalam

penyusunan alternatif strategi pengembangan ekonomi kreatif disesuaikan dengan
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kondisi yang ada di Provinsi Banten. Tujuan penggunaan analisis matrik IE ini
adalah untuk memperoleh strategi yang tepat ditingkat Provinsi Banten yang lebih
detail berdasarkan indikator yang dipilih.
Faktor Internal
Kuat
2,99-4,00

Tinggi
2,99-4,00

Rata-rata
2,00-2,99

2,03

Lemah
1,00-1,99

1.PERTUMBUHAN 2.PERTUMBUHAN 3.PENGURANGAN1
Konsentrasi
Konsentrasi
Turn-around
melalui
melalui integrasi
integrasi vertikal
horizontal
3

Faktor Eksternal

4.STABILITAS
Istirahat
Hati-hati

2,35

Sedang
2,00-2,99

Rendah
1,00-1,99

5a.TUMBUH
Konsentrasi
melalui
integrasi
horizontal

6.PENGURANGAN
Captiveorganisasi
Selling-out

5b.STABILITAS
Tidak ada
perubahan profit strategi
7.PERTUMBUHAN 8.PERTUMBUHAN 9.PENGURANGAN
Diversifikasi
Diversifikasi
Bankruptcy
Konsentrasi
Konglomerasi
Liquidation
2

1

Gambar 6.1. Matriks Analisis IE Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi
Banten

Interprestasinya:
Posisi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten berada pada sel 5a
(2,03;2,35) sehingga strategi yang diambil adalah strategi pertumbuhan
(Growth)yang stabil, yaitu konsentrasi melalui integrasi horizontal. Kondisi
penunjang ekonomi kreatif di Provinsi Banten yang baik seperti tenaga kerja,
jangkauan wilayah pemasaran, akses kemudahan bahan baku yang menjadi faktor
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internal dan faktor eksternal yaitu pangsa pasar yang masih luas, harga bahan
baku dan harga bahan penolong, pemberian pelatihan yang telah dilakukan oleh
dinas terkait di samping pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan agar
peluang pengembangan ekonomi kreatif bisa lebih berkembang yang lebih besar
di Provinsi Banten.
Dalam mengintegrasikan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Banten dalam konsentrasi yang bertumbuh melalui strategi
horizontal dalam hal pengembangan ekonomi kreatif adalah :
1. Mengoptimalkan kapasitas yang tersedia, baik asset yang dimiliki
maupun sumber daya manusia melalui peningkatan produktivitas,
pendidikan dan pelatihan, peningkatan kondisi infrastruktur fisik
seperti jalan, balai latihan, pusat promosi dan lain-lain kaitannya
dengan pengembangan ekonomi kreatif.
2. Memperbesar akses pasar bagi produk-produk pelaku ekonomi kreatif
di Provinsi Banten dengan memperkenalkan lebih jauh (promosi)
tentang keunggulan-keunggulan dan keunikan-keunikan yang terdapat
di Provinsi Banten.
3. Memajukan dan menghidupkan nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi
Banten menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah bagi
penghidupan masyarakat Provinsi Banten, seperti seni pertunjukkan
yang tidak terdapat di daerah lain.
4. Melakukan pembinaan yang bersifat kontinuitas dan tepat sasaran
melalui bimbingan teknis terhadap pelaku ekonomi kreatif, baik berupa
pemasaran, pengembangan produk, pengelolaan keuangan maupun
pendaftaran HKI.
5. Memperbaiki mindset atau pola pikir masyarakat agar membuka
wawasan mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi penghidupannya
dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.
6. Mengembangkan pola kerjasama kemitraan antara pemilik modal dan
pelaku ekonomi kreatif.
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6.3.

Peringkat Kriteria Penetapan dan Prioritas Sektor Ekonomi
Unggulan Menggunakan Analitycal Hierarcy Process.

cakupan awal dalam penentuan sektor ekonomi kreatif unggulan adalah : (1)
Ketersediaan Bahan Baku (2) Nilai tambah (3) Cakupan dan Pangsa Pasar (4)
Ke – Khasan Daerah (5) penyerapan Tenaga Kerja (6) Jumlah Unit Usaha (7)
Dampak Terhadap Lingkungan (8) Prospek Permintaan Pasar (9) Ketersediaan
Dukungan Layanan Pengembangan .
Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data sementara diperoleh
gambaran bahwa jenis layanan pengembangan tidak termasuk ke dalam cakupan
kriteria.sementara, yang termasuk kedalam kriteria tertinggi adalah ketersediaan
sumber daya manusia termpil pengolah ekraf.pada tabel dibawah dijelaskan
beberapa bobot AHP dan kriteria yang diabil dan diolah dari data hasil survey.
Tabel 6.3. Bobot Kriteria Dan Peringkat (Urutan Prioritas) Kriteria
Penetapan Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan Di Provinsi Banten
Berdasarkan Hasil Analisis Hierarki Proses.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kriteria
SDM Terampil Pengolah Produk
Promosi tinggi
Modal
Teknologi
Ketersediaan pasar
Eksistensi peminat
Produk Terbina
Bahan Baku
Kebijakan pemerintah
Kualitas pertunjukan / tampilan
Sarana usaha

Jumlah Pilihan

Peringkat
20
15
13
11
9
8
7
6
5
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10

Sumber : hasil wawancara
Berdasarkan orientasi yang berfokus pada kelompok usaha kecil dan
menengah dan masyarakat umum, hasil wawancara mendalam dengan pakar dan
selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode AHP
diperoleh gambaran bahwa Provinsi Banten secara Umum memiliki potensi dan
peluang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dari 16 sektor ekonomi
kreatif yang diidentifikasi, didata dan dianalisis diperoleh gambaran bahwa sektor
industri kreatif kerajinan yang memiliki peringkat bobot tertinggi dibanding
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sektor lainnya di Banten, diikuti dengan Fesyen, Kuliner, dan subsektor lain yang
bobotnya tidak terlalu tinggi.
Tabel 6.4. Hasil Jumlah Sektor Ekraf Pilihan

no subsektor Ekraf
1 Kuliner
2 Kriya
3 Fesyen
4 Seni Pertunjukan
5 Televisi dan Radio
6 Desain Komunikasi Visual
7 Desain Produk
8 Film Animasi dan Video
9 Fotografi
10 Desain Interior
11 Aplikasi dan Game Developer
12 Musik
13 Penerbitan
14 Periklanan
15 Arsitektur
16 Seni Rupa

jumlah pilihan peringkat
53
1
20
2
13
3
8
4
8
4
5
5
5
5
5
5
4
6
3
7
1
8
1
8
1
8
1
8
0
9
0
9

Sumber : hasil wawancara
Dari jumlah pilihan yang didapat dari hasil survey lapangan, data dikombinasikan
antara kriteria yang menggambarkan suatu subsektor disebut Sektor Unggulan
dengan pilihan 16 subsektor ekonomi kretaif lalu berlanjut ke proses pengolahan
menjadi bobot menggunakan AHP.
Berdasarkan perhitungan AHP, maka didapatkan hasil bobot dan prioritas
sebagai berikut :

Kriteria

Prioritas terkecil - terbesar
0,142857

Modal
Promosi Tinggi

0,285714

Tersedia SDM Pengolah Produk

0,571429

Subsektor

bobot

peringkat
VI-7
7

Kuliner
Kriya
Fesyen

0,099153439

3

0,496243386

1

0,404603175

2

Kriteria terdiri dari 11 point yang berkaitan erat dengan kemajuan suatu usaha
terutama ekonomi kreatif. Dengan pengolahan menggunakan AHP, maka didapat
3 poin dominan ya ng dianggap paling sering muncul yakni (1) Modal (2)
Promosi Produk yang Tinggi dan (3) Tersedianya SDM Pengolah Produk.
Didapatkanlah kesimpulan bahwa Tersedianya SDM pengolah Produk merupakan
Prioritas pertama di subsektor ekonomi kreatif dengan bobot prioritas 0,571429
diikuti dengan point Promosi Produk Tinggi dengan point 0,285714 dan Modal
Usaha sebesar 0,14285.
Selanjutnya setelah Kriteria Prioroitas didapat lalu dilakukan penyilangan data
dengan Prioritas Subsektor Ekraf, didapatlah angka 0, 496243386 pada posisi
pertama untuk Kriya , 0,404603175 untuk subsektor Fesyen pada posisi kedua dan
0,099153439 untuk Subsektor Kuliner

pada posisi ketiga. Ketiga Subsektor

Ekoomi kreatif ini menjadi Subsektro yang paling dominan dipilih oleh responden
dan posisi peringkat diatas menjadi gambaran bagi pemerintah untuk memberikan
stimulus lebih pada subsektor yang ada dan menjadi kekuatan utama di Banten.
6.4.

Daftar Industri dan Produk Unggulan
6.4.1. Daftar Panjang Industri
Berdasarkan ahsil analisi bobot gabungan dan peringkat tingkat
kepentingan diperolah bahwa gambaran sektro ekonomi kreatif terletak
pada industri kerajinan. Jenis – Jenis kerjainan yang ada di Provinsi
Banten yag merupakan rician dari kerajinan itu sendiri adalah industri
kerjainan logam mulia dan bahan dari logam, industri anyaman (perlatan
dari rotan atau bambu, pandan, tas dan hiasan dinding lainnya),Industri
barang dari kulit (sepatu, dompet, sandal), Tekstil (tas, pakaian
konveksi), Furniture (kayu, bambu, logam, plastik) dari data ini
dikembangkan suatu daftar panjang ( long list ) komoditas sebagaimana
terlihat pada tabel berikut ini.
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Daftar Panjang ( Long List ) Komoditas Unggulan Dari Industri Kreatif Di
Provinsi Banten 2017.
No

Komoditas

1

Logam

2

Bambu dan Rotan

Jenis Indsutri Yang
Telah Ada
Industri kerjainan
logam mulia dan
bahan dari logam
(perabot dan perhiasan
dari logam)
Industri kerajinan
anyaman ( peralatan
dari rotan , bambu ,
mendong, pandan ,
tikar tas , dan hiasan
dinding )

3

Kulit

Industri Barang Kulit
dan Alas kaki

4

Tekstil dan Produk
Tekstil

Industri Konveksi dan
Indsutri Keset , Lap
Majun , Tas Pesanan

5

Furniture / Mebel

Industri Furniture /
Mebel

Produk

Jumlah
Unit Usaha
Besar dan
Kecil

Perabot rumah
tangga perhiasan
logam sepuhan
maupun olahan
logam mulia
Nugget
Keranjang , Kap
Lampu , Peralatan
dari Rotan /
Bambu dan
anyaman

360

57

tas , hiasan
dinding.
Tas , Dompet ,
Sepatu Olaharag
dan Sepatu Formal
Pakaian jadi ,
Tudung , Keset ,
Lap Majun dan
Tas Pesanan Petir
Furniture Kayu ,
Bambu , Logam
dan Plastik

97

348

99

Sumber jumlah perusahaan : Banten Dalam Angka 2017, BPS Banten
Daftar Pendek
dari hasil evaluasi daftar panjang yang terdapat pad komoditas unggulan maka
dikembangkan sutu daftar pendek komoditas unggulan. Secara singkat ,
komoditas unggulan yang menjadi basis penetapan kompetensi inti industri di
daerah ditunjukan dengan tabel berikut :
Daftar Pendek (Short List ) Komoditas Unggulan Indsutri Kreatif Kriya di
Provinsi Banten.
No

Komoditas

Jenis Indsutri Yang
Telah Ada

Produk

Jumlah Unit
Usaha Besar
dan Kecil
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1

Logam

2

Tekstil dan
Produk Tekstil

Industri kerjainan
logam mulia dan
bahan dari logam
(perabot dan
perhiasan dari
logam)
Industri Konveksi
dan Indsutri Keset ,
Lap Majun , Tas
Pesanan

Perabot rumah
tangga perhiasan
logam sepuhan
maupun olahan
logam mulia
Nugget
Pakaian jadi ,
Tudung , Keset ,
Lap Majun dan Tas
Pesanan Petir

360

348

Sebaran Industri Kreatif Subsektor dari Olahan Logam dan Tekstil Olahan
Se Provinsi Banten.
No Kota /Kabupaten

Logam dan Olahan

Tekstil dan Produk

1

Kota Serang

1

1

2

Kota Cilegon

11

1

3

Kota Tangerang

55

50

4

Kota Tangerang Selatan

0

0

5

Kabupaten Pandeglang

84

102

6

Kabupaten Lebak

144

170

7

Kabupaten Tangerang

57

15

8

Kabupaten Serang

8

9

6.5.

Perencanaan Strategis Rencana Induk Ekonomi Kreatif Provinsi
Banten Tahun 2018-2022

Dalam penyusunan perencanaan strategis Rencana Induk Ekonomi Kreatif
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Provinsi Banten, maka digunakan pendekatan model Manajemen Strategis dari
Wheelen-Hunger (2002) agar penyusunan strateginya terfokus. (lihat gambar 6.2)
Model Manajemen Strategis dari Wheelen-Hunger
Setelah SWOT dilakukan, dan diperoleh kedudukan atau posisi Ekonomi
Kreatif Provinsi Banten, langkah selanjutnya disusun formulasi strateginya, yang
terdiri dari visi, misi, sasaran-sasaran, strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan
yang akan diimplementasikan dalam rangka Penyusunan Rencana Induk Ekonomi
Kreatif Provinsi Banten 2018-2023.
6.6.

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Induk Ekonomi Kreatif
Provinsi Banten 2018-2022

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin atau pembuat kebijkan
yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu
cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian,
strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa
yang terjadi.
Sedangkan kebijakan sendiri adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu, selain itu kebijakan selalu
terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk kepentingan bagi seluruh masyarakat.
1. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Beberapa alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada kedudukan di atas
pada hasil analisis SWOT, dimana kedudukan pengembangan ekonomi kreatif
Provinsi

Banten

berada

pada

strategi

pertumbuhan

(Growth)

yang

stabil,.Selanjutnya dari strategi umum ini dijabarkan strategi yang lebih
operasional dalam bentuk strategi-strategi fungsional berdasarkan kelemahankelemahan yang ada pada unsur-unsur SWOT. Berikut beberapa usulan strategi
bagi pengembangan ekonomi kreatif antara lain:
1)

Peningkatan Capasity Building pelaku ekonomi kreatif

2)

Pengembangan sarana Pemasaran Produk pelaku ekonomi kreatif
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3)

Penyelenggaraan promosi Produk pelaku ekonomi kreatif

4)

Peningkatan keterampilan pelaku ekonomi kreatif

5)

Pemberdayaan Produk lokal

6)

Meningkatkan kualitas Produk pelaku ekonomi kreatif sehingga mempunyai
ciri khas yang spesifik

7)

Memperkuat sumber bahan baku berkualitas secara kontuinitas

8)

Meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata

9)

Memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif

10)

Melakukan pemetaan asset yang dapat mendukung munculnya ekonomi
kreatif

11)

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik inkubasi bisnis pelaku ekonomi
kreatif

12)

Pengembangan Promosi Produk Unggulan

13)

Mengembangkan Pusat Teknologi terutama untuk peningkatan kualitas
produk, promosi, pembiayaan dan informasi global kaitannya dengan

14)

Melakukan kerjasama kemitraan di berbagai bidang terutama permodalan
dan pemasaran bagi pelaku usaha.

2. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten agar pengembangan ekonomi
kreatif di Provinsi Banten dapat tercapai sesuai visi, misi, sasaran dan strategi
yang dikembangkan, maka kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:
1) Meningkatkan Kemampuan wirausaha
2) Meningkatkan perluasan jaringan pemasaran (networking)
3) Penyebarluasan produk pelaku ekonomi kreatif
4) Mendukung terhadap peningkatan kualitas produk lokal
5) Mengembangkan infrastruktur penunjang keterjangkauan bahan baku
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6) Sinkronisasi pembinaan melalui bimbingan teknis tentang pemasaran, dan
pengembangan produk, pengelolaan keuangan dan pendaftaran HKI.
7) Pengembangan pemasaran yang berkelanjutan melalui pengembangan
jejaring antara produsen/pelaku ekonomi kreatif.
8) Meningkatkan Jumlah Produk-produk Unggulan pelaku ekonomi kreatif.
9) Meningkatkan Upaya Perluasan Akses Informasi Jaringan Produksi dan
Pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif
 Informasi pasar faktor produksi terutama untuk mengetahui:
1. sumber bahan baku yang dibutuhkan,
2. harga bahan baku yang ingin dibeli,
3. di mana dan bagaimana memperoleh modal usaha,
4. di mana mendapatkan tenaga kerja yang professional,
5. tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja,
6. di mana dapat memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan.
 Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk
memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh
pelaku ekonomi kreatif
a. jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh
konsumen di daerah tertentu,
b. bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk
tersebut,
c. berapa harga pasar yang berlaku,
d. selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun
internasional.
 Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan
antara lain:
a. membuat desain produk yang disukai konsumen,
b. menentukan harga yang bersaing di pasar,
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c. mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat
lainnya.
 Kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau
mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik
di dalam maupun di luar negeri.
a. Pembentukan Galeri produk-produk pelaku ekonomi
kreatif
b. Pembentukan Outlet-outlet pelaku ekonomi kreatif di
setiap sektor ekonomi (pariwisata, perdagangan besar,
perhotelan, kawasan-kawasan ekonomi, dan lain-lain)
c. Pembentukan Klinik pelaku ekonomi kreatif atau
Inkubator Bisnis pelaku ekonomi kreatif.
d. Pusat promosi produk-produk pelaku ekonomi kreatif.
10) Penguatan Lembaga Pendamping Melalui Peningkatan Capacity
Building
 pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping pelaku
ekonomi kreatif, dalam rangka meningkatkan kemampuan
kredit usaha.
 Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi
untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Kegiatan
penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan
arah

dan

pemberian
penyediaan

kebijakan

Bank

bantuan teknis
informasi

Indonesia

dalam

rangka

juga

dalam

rangka

berguna

dalam

rangka

dan

yang

pengembangan ekonomi kreatif.
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Tabel 5.1
Matrik Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten
Tahun 2018-2023
No
Tujuan dan Sasaran
Strategi
Rencana Aksi
(Indikasi Kegiatan)
A Penciptaan iklim yang
mendorong kreativitas
masyarakat
a. Memberikan dukungan kepada insan
a. Fasilitasi
partisipasi
1) Peningkatan
kreatif berbakat yang mendapat
insan
kreatif berprestasi
penghargaan kepada insan
kesempatan di tingkat provinsi, nasional
pada
lomba
tingkat
kreatif
Kab/ Kota di
dan internasional.
provinsi,
Provinsi Banten
b. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada
nasional dan internasional.
b. Penyelenggaraan lomba
insan kreatif.
dan event-event ekonomi
c. Memberikan dukungan penyelenggaraan
kegiatan masyarakat yang terkait 16 sub
kreatif
sektor ekonomi Kreatif.
Kab/ Kota di
Provinsi
Banten
(Sayembara
desain arsitektur, desain
a. Membangun database dan cerita sukses
a. produk,
Pemetaan desain
potensi batik,
2) Penciptaan database dan
insan kreatif dan produk kreatif Kab/
jejaring insan kreatif di
produk
ekonomi
desain fesyen, film, kreatif
musik,
Kota
di
Provinsi
Banten
.
dalam negeri;
Kab/ Kota di Provinsi
kesenian,
permainan
b. Memfasilitasi pengembangan jejaring
Banten. dll)
interaktif,
dan mendorong kerja sama antar insan
b. Penyusunan portal/data
kreatif Kab/ Kota di Provinsi Banten
base pusat
dengan insan kreatif di daerah lain.
informasi
ekonomi
c. Mendorong dan memfasilitasi insan
Kab/
Kota
di
kreatif
kreatif dari daerah lain datang ke Provinsi
Provinsi Banten
Banten untuk berbagi pengalaman dan
c. Fasilitasi pengembangan
pengetahuan serta membangun jejaring
jejaring antar insan
bisnis di bidang ekonomi kreatif.
kreatif.

OPD Utama

§

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR.

§

Disperindagkop
dan KUKM

§

Disperindagkop
dan KUKM
§ Disperindagkop
dan KUKM
§ Disperindagkop
dan KUKM

16
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3)

4)

5)

Penguatan iklim usaha
kondusif bagi investasi
teknologi pendukung
ekonomi kreatif

a. Memperbaiki regulasi, pelayanan dan
fasilitasi kemudahan perijinan usaha
ekonomi kreatif.
b. Melakukan sosialisasi kebijakan perijinan
usaha/industri dibidang ekonomi kreatif.
Penciptaan
penghargaan a. Mengkampanyekan pentingnya kreativitas
terhadap
HKI
dan
dan HKI sebagai modal utama keunggulan
sosialisasi
pentingnya
bersaing dalam era ekonomi
HKI.
kreatif.
b. Memberikan layanan pengabdian masyarakat
berupa edukasi dan layanan
informasi HKI.
Peningkatan
apresiasi a. Mengkampanyekan penggunaan produk
terhadap budaya daerah
kreatif Provinsi Banten sebagai upaya
penciptaan pasar bagi produk kreatif di luar
dan kearifan lokal
daerah melalui pemanfaatan event atau
kegiatan masyarakat sebagai media
bagi pengembangan ekonomi kreatif.
b. Mendorong penciptaan produk kreatif
yang mengintegrasikan budaya lokal dan
kecenderungan yang diminati oleh pasar
di dalam daerah dan luar daerah.

a. Penyusunan
standar
§
operasional prosedur
pelayanan perijinan
§
usaha.
b. Sosialisasi regulasi
dibidang perijinan
§ bagiSosialiasi
HKI kepada §
pelaku usaha
ekonomi kreatif.
masyarakat.

Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu
Disperindagkop
dan KUKM

a.
Penyelenggaraan event §
budaya daerah.
§
b.
Penganugerahan
penghargaan
bagi
kelompok seni berprestasi

Dishubkominfobud
par
Dishubkominfobud
par

Disperindagkop
dan KUKM
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6)

7)

8)

Penciptaan
masyarakat a. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya a. Pembentukan
forum § Disperindagkop dan
kreatif
yang
saling
komunitas insan kreatif Kab/ Kota di
pengembangan ekonomi
KUKM
menghargai dan saling
Provinsi Banten.
kreatif Kab/ Kota di
§ Disperindagkop dan
bertukar pengetahuan
b. Memberdayakan masyarakat untuk dapat
Provinsi Banten.
KUKM
berpartisipasi aktif dalam komunitas b. Pembinaan
komunitas
kreatif baik secara formal maupun non
Kab/ Kota di
kreatif
formal.
Provinsi Banten.
§ Badan Lingkungan
c. Menciptakan ruang publik terbuka untuk
hidup
asimilasi nilai-nilai dan pertukaran
c. Pembangunan
taman
pengetahuan
antar
pemangku
kreatif ekonomi Kab/
kepentingan di bidang ekonomi kreatif.
Kota di Provinsi Banten.
dan
memfasilitasi a.
Fasilitasi
kerjasama
Disperindagkop dan
Penciptaan
skema
dan a. Mendorong
terciptanya skema pembiayaan yang sesuai
penyediaan
skema
KUKM
lembaga pembiayaan yang
bagi industri ekonomi kreatif.
pembiayaan bagi industri
kreatif dengan lembaga
mendukung
tumbuh b. Mengembangkan lembaga pembiayaan
Disperindagkop dan
keuangan non bank di sentra-sentra
perbankan.
KUKM
kembangnya industri
di
industri kreatif.
b.
Pembentukan koperasi
bidang ekonomi kreatif
simpan pinjam di
a.
Memfasilitasi pertemuan antar pelaku a. Fasilitasi
permodalanindustri
usaha
§ Disperindagkop
sentra-sentra
Penguatan hubungan antara
industri di bidang ekonomi kreatif yang
bagi
pelaku
industri
dan KUKM
kreatif.
pelaku
bisnis
dan
membutuhkan biaya dengan lembaga
kreatif.
pembiayaan.
pemerintah
dengan
lembaga keuangan.

B

Pengembangan
kemampuan
penciptaan nilai
kreatif
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(1)

Peningkatan Jumlah Sumber a. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan a. Pengembangan jurusan
Daya Manusia (SDM)
pelatihan, dan kegiatan ekstrakurikuler di
SMK berbasis ekonomi
kreatif yang
sekolah
yang
berorientasi
pada
kreatif
(misalnya
berkualitas
di Kab/ Kota di
pembentukan
kreativitas
dan
computer, Desain Grafis,
Provinsi Banten
kewirausahaan pada anak didik sedini
fotografi, dll).
mungkin.
b.
Pengembangan
b. Memperkuat akses pertukaran informasi dan
ekstrakurikuler sekolah
pengetahuan ekonomi kreatif dalam
yang telah
ada
masyarakat.
(misalnya
seni
pertunjukan,
musik)
dan
penyediaan
ekstrakurikuler
baru
(misalnya pengembangan
Koordinasi
2) Peningkatan
jumlah a. Mendorong pihak swasta untuk membangun a.
desain,
lembaga pendidikan dan pelatihan yang
pengembangan fotografi,
lembaga
pendidikan,
kerajinan,
permainan
berkualitas dengan biaya terjangkau
lembaga
pendidikan
interaktif).
dalam bidang ekonomi kreatif.
dan pelatihan berbasis
pelatihan formal dan non
kreatif dengan
b. Penyediaan
sarana
dan
prasarana c. ekonomi Penyelenggaraan
formal
bermutu yang
pelatihan
usaha
pengusaha.
pendidikan non formal berbasis ekonomi
ekonomi
kreatif.
mendukung penciptaan
b. Fasilitasi pengembangan
kreatif.
dan penyediaan sarana
insan kreatif.
dan
prasarana
a.
Memberikan
kemudahan
dalam
memulai
dan
a.
Fasilitasi
perijinan
3) Peningkatan
lembaga pendidikan
non
jumlah
menjalankan
usaha
bagi
para
usaha
bagi
formal berbasis ekonomi
wirausahawan dibidang
wirausahawan baru di bidang ekonomi
wirausahawan
baru di
kreatif.
kreatif
bidang ekonomi kreatif.
ekonomi kreatif.
b. Mendorong wirausahawan sukses untuk b.
Seminar
berbagi pengalaman dan keahlian kepada
enterpreunership
masyarakat
untuk
menciptakan
ekonomi kreatif
wirausahawan kreatif baru.
c. Temu bisnis ekonomi
kreatif
Kab/Kota di
Provinsi Banten

§

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR

§

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR

§ Disperindagkop dan
KUKM

§

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR

§

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR

§ Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu.

§ Disperindagkop dan
KUKM
§ Disperindagkop dan
KUKM
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4)

5)

C

kualitas
lembaga b. Pelatihan
teknologi
kapasitas a. Meningkatkan
pendidikan dan pelatihan teknologi
informasi dan komputer
penguasaan
teknologi
informasi dan komunikasi di bidang
bagi tenaga pengajar
ekonomi
kreatif.
lembaga pendidikan dan
dan
kemampuan
pelatihan.
b. Mengintensifkan kerjasama riset dan
pemanfaatan komputer di
Koordinasi
teknologi di bidang ekonomi kreatif c.
bidang ekonomi kreatif
multidisiplin antar institusi pendidikan
pengembangan
terutama
perguruan tinggi berbasis
kerjasama riset
dan
teknologi informasi.
teknologi
di
bidang
ekonomi kreatif.
Penguatan

§ Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR
§ Disperindagkop dan
KUKM

Penyusunan
database § Disperindagkop dan
tarik a. Memperluas jangkauan distribusi pemasaran a.
produk kreatif Kab/Kota di luar daerah
pemasaran produk dan
KUKM
industri
di bidang
Provinsi Banten.
jasa ekonomi kreatif § Disperindagkop dan
Kab/Kota di Provinsi
b. Meningkatkan apresiasi pasar di luar
KUKM
ekonomi kreatif
Banten.
daerah terhadap produk kreatif Kab/Kota
b. Fasilitasi
promosi § Disperindagkop dan
di Provinsi Banten
KUKM
produk
UMKM
dan
industri
kreatif
Kab/Kota di Provinsi
Banten secara online.
c.
Fasilitasi UMKM dan
industri kreatif
pada
pameran
di
luar
daerah.
Peningkatan peluang atau
Peningkatan

daya

permintaan
terhadap produk
kreatif

VI-20
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1)

Peningkatan kesadaran dan a. Mempromosikan produk kreatif yang §
memiliki nilai ekonomis dan membawa
penghargaan daerah lain
ciri khas Banten ke tingkat nasional dan
Internasional.
terhadap produk

Penyelenggaraan pameran
produk ekonomi kreatif
Provinsi Banten.

§ Disperindagkop dan
KUKM

kreatif Provinsi Banten
2)

3)

4)

Pengembangan cluster
Peningkatan efisiensi serta a. Melakukan penataan industri pendukung a.
terhadap industri ekonomi kreatif.
industri kreatif
produktivitas
industri b. Melakukan penataan sebaran industri
Provinsi Banten.
yangmendukung
penciptaan
klaster b. Penataan sentra industri
untuk
meningkatkan
industri ekonomi kreatif.
kreatif Kota
keunggulan komparatif
/Kab di Provinsi Banten
Peningkatan
inovasi a. Melakukan sosialisasi tentang pasar, desain, § Sosialisasi tentang pasar,
bermuatan lokal, untuk
hasil penelitian, dan perkembangan
desain, hasil penelitian,
menciptakan keunggulan
teknologi yang terkait
dan
perkembangan
dengan
pengembangan
industri
di
teknologi ekonomi kreatif.
kompetitif
bidang ekonomi kreatif.
Pembentukan
basis-basis a. Mengoptimalisasikan
peran
lembaga a.
Kajian
tentang
teknologi
pendukung
penelitian, LSM dan perguruan tinggi
basis
teknologi
industri
di
bidang
untuk mengembangkan teknologi yang
pendukung
ekonomi
ekonomi kreatif menuju
mendukung pengembangan industri di
kreatif
Kab/ Kota di
klaster teknologi
bidang ekonomi kreatif.
Provinsi Banten.
b. Mengembangkan inkubator-inkubator
b. Fasilitasi
kerjasama
teknologi untuk mendukung pengembangan
pengembangan teknologi
ekonomi kreatif.
pendukung
industri
ekonomi
kreatif.

§

Disperindagkop dan
KUKM
§ Disperindagkop dan
KUKM

§ Disperindagkop dan
KUKM

§

Disperindagkop
dan KUKM.

§

Disperindagkop
dan KUKM
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Matrik Pentahapan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten
Tahun 2018-2022
No
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Rencana Aksi (Indikasi Kegiatan)
Fasilitasi partisipasi insan kreatif berprestasi pada lomba
tingkat provinsi, nasional dan internasional.
Penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif di Kab/Kota Provinsi
Banten (Sayembara desain arsitektur, desain produk, desain
batik, desain fesyen, film,
musik,
kesenian,
interaktif,kreatif
dll) Kab/Kota Provinsi
Pemetaan
potensipermainan
produk ekonomi
Banten.
Penyusunan
portal/data base pusat informasi ekonomi kreatif
Kab/Kota Provinsi Banten.
Fasilitasi pengembangan jejaring antar insan kreatif.
Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan
perijinan usaha.
Sosialisasi regulasi dibidang perijinan bagi pelaku usaha
ekonomi kreatif.
Sosialisasi HKI kepada masyarakat.
Penyelenggaraan festifal/event budaya daerah (Banten
Carnival
Centre,
Hari Jadi penghargaan
Provinsi Banten)
Penganugerahan
bagi kelompok seni berprestasi
Pembentukan forum pengembangan
ekonomi
kreatif
Kab/ Kota di Provinsi Banten.
Pembinaan komunitas kreatif Kab/ Kota Provinsi Banten
Pembangunan taman ekonomi kreatif Kab/ Kota Provinsi
Banten
Fasilitasi
kerjasama penyediaan skema pembiayaan bagi
pelaku
ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan.
Pembentukan koperasi simpan pinjam di
industri kreatif.

sentra-sentra

2018

2019

2020

2021

2022

OPD Utama

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR
Disperindagkop
dan
KUKM,
dan
Dishubkominfobudpar
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Kantor
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Dishubkominfobudpar

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

Dishubkominfobudpar
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKMLingkungan hidup
Badan
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop
KUKM

dan
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16.
17.

Fasilitasi permodalan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.
Pengembangan jurusan SMK berbasis ekonomi kreatif
(misalnya computer, Desain Grafis, fotografi, dll).

No Rencana Aksi (Indikasi Kegiatan)
Pengembangan ekstrakurikuler sekolah yang telah ada
(misalnya seni pertunjukan, musik) dan penyediaan
18. ekstrakurikuler baru
(misalnya pengembangan desain, fotografi, kerajinan,
interaktif).
19. permainan
Penyelenggaraan
pelatihan usaha ekonomi kreatif.
Koordinasi pengembangan lembaga pendidikan dan
20.
pelatihan berbasis ekonomi kreatif dengan pengusaha.
Fasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan
21.
prasarana
lembaga
formal
ekonomi baru
kreatif.
Fasilitasipendidikan
perijinan non
usaha
bagiberbasis
wirausahawan
di
22.
bidang ekonomi kreatif.
23. Seminar enterpreunership ekonomi kreatif
24. Temu bisnis ekonomi kreatif Kab/Kota Provinsi Banten
Pelatihan teknologi informasi dan komputer bagi tenaga
25.
pengajar lembaga pendidikan dan pelatihan.
Koordinasi pengembangan kerjasama riset dan teknologi di
26.
bidang ekonomi kreatif.
Penyusunan database pemasaran produk dan jasa ekonomi kreatif
27.
Provinsi Banten.
Fasilitasi promosi produk UMKM dan industri kreatif
28.
Kab/Kota Provinsi Banten secara online.
29. Fasilitasi UMKM dan industri kreatif pada pameran di luar
daerah.
Penyelenggaraan
pameran produk ekonomi kreatif Kab/Kota
30.
Provinsi Banten.
31. Pengembangan cluster industri kreatif Kab/Kota Provinsi
Banten.

√

√
√

√
√

√
√

2018

2019

2020

2021

√

√

√

√

√

Dinas Pendidikan, pemuda
dan OR

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Disperindagkop dan
KUKMPendidikan, pemuda
Dinas
dan OR
Dinas Pendidikan, pemuda
dan OR
Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Dinas Pendidikan, pemuda
dan OR
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM

√

√
√
√

√
√

√

√
√

Disperindagkop
dan
KUKM
Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR

2022 SKPD Utama
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32. Penataan sentra industri kreatif Kab/Kota Provinsi Banten.
Sosialisasi tentang pasar, desain, hasil penelitian dan
33.
perkembangan teknologi ekonomi kreatif.
Kajian tentang basis teknologi pendukung ekonomi kreatif
34.
Kab/Kota Provinsi Banten
Fasilitasi kerjasama pengembangan teknologi pendukung
35.
industri ekonomi kreatif.

√
√

√

√

√

Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop
dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM
Disperindagkop dan
KUKM

√

Dalam pengintegrasian rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Banten kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
maka dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel
Matrik Pengintegrasian Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif kedalam RKPD Provinsi Banten
Tahun 2018-2022
No
Urusan
Program
1.
Pendidikan
Program Pendidikan
Menengah

Rencana Aksi (Kegiatan)
Pengembangan
jurusan
SMK
berbasis ekonomi kreatif (misalnya
computer, Desain Grafis, fotografi,
dll).
Pengembangan
ekstrakurikuler
sekolah yang
telah
ada
(misalnya seni
pertunjukan, musik) dan penyediaan
ekstrakurikuler baru
(misalnya
pengembangan
desain,
fotografi,
Fasilitasi
partisipasi
insan
kerajinan,
permainan
kreatif berprestasi
pada
lomba
interaktif).
tingkat
provinsi, nasional dan internasional.

2018

2019

2020

2021 2022

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SKPD Utama
Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR
Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR

Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR

-24
VI-24

Program pendidikan
non formal

Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga

Koordinasi
pengembangan
lembaga
pendidikan
dan
pelatihan
berbasis
ekonomi
kreatif
dengan
Fasilitasi
pengembangan
pengusaha.
dan
penyediaan sarana dan prasarana
lembaga pendidikan non formal
berbasis ekonomi
kreatif.
Pelatihan
teknologi
informasi dan
komputer bagi tenaga pengajar
lembaga pendidikan dan pelatihan.

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR
Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR
Dinas
Pendidikan,
pemuda dan OR

Kependidikan
√

2.

Lingkungan
Hidup

Program
Pembangunan
taman
Ekonomi
Pengelolaan
ruang kreatif
terbuka hijau (RTH)
Kab/Kota Provinsi Banten.

3.

Perencanaan Program
Pembangunan Pengembangan
data/informasi

Pemetaan
potensi
produk
ekonomi kreatif Kab/ Kota Provinsi
Banten.

√

Bappeda

4.

Penanaman
Modal

Penyusunan
operasional prosedur
perijinan usaha.

√

Kantor
Pelayanan

Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi

standar
pelayanan

Fasilitasi
perijinan
usaha
bagi wirausahawan baru di bidang
ekonomi
kreatif.

Badan
Lingkungan
hidup

Perijinan
Terpadu
√

√

√

√

Kantor
Pelayanan
Perijinan
Terpadu

VI-25
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5.

No

Koperasi
dan
UKM

Urusan

Program penciptaan Fasilitasi kerjasama penyediaan
iklim Usaha Kecil skema pembiayaan bagi industri
Menengah
yang
kreatif dengan lembaga perbankan.
kondusif
Fasilitasi
permodalan
usaha
bagi pelaku ekonomi kreatif.
Sosialisasi
regulasi
dibidang
perijinan bagi pelaku usaha ekonomi
kreatif.
Program
Pembentukan
forum
Pengembangan
pengembangan ekonomi kreatif
Kewirausahaan dan
Kab/Kota di Provinsi Banten
Keunggulan
Kompetitif
Usaha
Kecil Menengah
Pembinaan
komunitas
kreatif
Kab/kota Provinsi Banten
Penyelenggaraan
pelatihan
usaha ekonomi kreatif.

Program

√

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

√

√

√
√

√

√

√

√

Rencana Aksi (Kegiatan) 2018
Seminar
enterpreunership
√
ekonomi kreatif
Temu bisnis ekonomi kreatif
Kab/kota Provinsi Banten
Sosialisasi HKI kepada pelaku
usaha ekonomi kreatif.

√

√

√

2019 2020 2021 2022

√
√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM

Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM

SKPD Utama
Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
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√

Fasilitasi
temu
pengusaha
ekonomi kreatif dengan lembaga
Pendukung perbankan.

Program
Pengembangan
Sistem
Usaha

Bagi

Mikro

Disperindagkop
dan KUKM

Usaha
Kecil

Menengah
Penyusunan
database
pemasaran produk
dan
jasa
ekonomi kreatif Kab/Kota Di
Provinsi Banten.
Penyelenggaraan
pameran
produk ekonomi kreatif di
Kab/Kota Di Provinsi Banten.

√

√

Fasilitasi
promosi
produk
ekonomi kreatif Kab/Kota Di
Provinsi Banten secara online.
Fasilitasi industri kreatif
pameran di luar daerah.

pada

Sosialisasi tentang pasar, desain,
hasil penelitian
dan
perkembangan
teknologi ekonomi kreatif.
Pembentukan koperasi simpan
Program
Peningkatan Kualitas pinjam di sentra-sentra industri
kreatif.
Kelembagaan
Koperasi

√

Disperindagkop
dan KUKM
√

√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

Disperindagkop
dan KUKM
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6.

7.

Kebudayaan

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

Penyelenggaraan
festival/event
budaya daerah (Banten Carnival
Centre, Hari
Jadi Kab/Kota Di Provinsi Banten)

Penganugerahan
penghargaan
bagi kelompok seni berprestasi
Penyelenggaraan lomba ekonomi
kreatif Kab/ Kota Provinsi Banten
(Sayembara film, musik, kesenian,
dll).
tentang basis teknologi
Perindustrian Program peningkatan Kajian
Kapasitas
Iptek
pendukung
ekonomi
kreatif
Kab/kota
Provinsi
Banten.
Sistem Produksi

Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

Fasilitasi
kerjasama
pengembangan
teknologi
pendukung industri ekonomi
kreatif.
Koordinasi
pengembangan
kerjasama riset dan teknologi di
bidang ekonomi
kreatif.
Penyusunan
portal/data
base
pusat informasi
ekonomi
kreatif
Kab/kota di Provinsi
Banten.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dishubkominfob
udpar

√ Dishubkominfob
udpar
√ Disperindagkop
dan KUKM

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

√

√

√

√

Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
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Penyelenggaraan lomba dan event-

√

Disperindagkop
dan KUKM

√

Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM
Disperindagkop
dan KUKM

event ekonomi kreatif Provinsi
Banten

(Sayembara

desain

arsitektur, desain produk, desain
batik, desain fesyen, permainan

Program Penataan
Struktur Industri
Program
Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial

interaktif,
Fasilitasi dll)
pengembangan jejaring
antar insan kreatif.
Pengembangan cluster industri
kreatif
Kab/ Kota Di
Provinsi
Banten.kreatif
Penataan
sentra
industri
Provinsi Banten

√
√

√

√

√

√

VI-29
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Dalam pengintegrasian rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Banten kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD), maka dikelompokkan sebagai berikut:
Matrik Pengintegrasian Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif kedalam Renja SKPD
Provinsi Banten
No Nama
Dinas
1.
Instansi
Pendidikan,
pemuda
dan
Olah
Raga

2018
Rencana Aksi (Kegiatan)
Pengembangan jurusan SMK berbasis
√
ekonomi kreatif
(misalnya
computer,
Desain
Grafis,
Menengah
fotografi, dll).
Pengembangan
ekstrakurikuler
sekolah
√
yang telah ada (misalnya seni pertunjukan,
musik) dan penyediaan ekstrakurikuler baru
(misalnya
pengembangan desain, fotografi, kerajinan,
permainan interaktif).
Fasilitasi
partisipasi
insan
kreatif
√
berprestasi pada lomba tingkat provinsi,
nasional dan
internasional.
Program
pendidikan Koordinasi
pengembangan
lembaga √
non
pendidikan
dan pelatihan berbasis ekonomi kreatif
formal
dengan pengusaha.
Fasilitasi
pengembangan dan penyediaan
sarana
dan prasarana lembaga pendidikan non
formal berbasis
ekonomi
kreatif.dan komputer
Pelatihan
teknologi
informasi
Program
√
bagi tenaga
pengajar
lembaga
Peningkatan
Mutu
Pendidik pendidikan dan
pelatihan.
dan
Tenaga Kependidikan
Program
Program
Pendidikan

2019

2020

2021

2022

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2.

Badan
Lingkungan
hidup

No Nama Instansi
3.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4.

Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu

Program Pengelolaan Pembangunan
taman
ruang terbuka hijau Provinsi Banten.
(RTH)

Ekonomi

√

kreatif

Program
Program
Pengembangan
data/informasi

2018
Rencana Aksi (Kegiatan)
Pemetaan potensi produk ekonomi kreatif √
Kab/Kota PRovinsi Banten.

Program
Peningkatan

Penyusunan
standar
operasional
prosedur pelayanan perijinan usaha.

Iklim

2020

2021

2022

√

√

√

√

√

√

√

√

Investasi

dan
Realisasi Investasi

5.

2019

Fasilitasi
perijinan
usaha
bagi
wirausahawan baru di bidang ekonomi
kreatif.
Program
Fasilitasi
kerjasama
penyediaan
Dinas
Perindustrian,
penciptaan
iklim skema pembiayaan bagi industri kreatif
Perdagangan,
Usaha
Kecil
dengan
Koperasi
dan Menengah
lembaga perbankan.
Usaha
Mikro yang kondusif
Kecil
dan
Menengah
Fasilitasi permodalan usaha bagi pelaku
ekonomi kreatif.
Sosialisasi regulasi dibidang perijinan bagi
pelaku usaha ekonomi kreatif.

√

√
√
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Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha
Kecil
Menengah

Bagi

Mikro
Kecil Menengah

Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan

√

Pembinaan komunitas kreatif Provinsi Banten.
Penyelenggaraan
pelatihan
usaha
ekonomi kreatif.
Seminar enterpreunership ekonomi kreatif
Temu bisnis ekonomi kreatif Provinsi Banten
Sosialisasi HKI kepada pelaku usaha
ekonomi kreatif.

√
√

Fasilitasi
temu
pengusaha
kreatif dengan lembaga perbankan.

Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha

Pembentukan
forum
pengembangan
ekonomi kreatif Kab/ Kota Provinsi Banten.

Usaha

√

√

√

√
√
√

√

ekonomi

Penyusunan database pemasaran produk
dan jasa ekonomi kreatif Kab/Kota Provinsi
Banten.
Penyelenggaraan pameran produk
ekonomi kreatif di Kab/Kota Provinsi
Banten. promosi produk ekonomi kreatif
Fasilitasi
Kab/Kota Provinsi Banten secara online.
Fasilitasi industri kreatif pada pameran di
luar daerah.
Sosialisasi tentang pasar, desain, hasil
penelitian dan perkembangan teknologi
ekonomi
kreatif.koperasi simpan pinjam di
Pembentukan
sentra- sentra industri kreatif.

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Koperasi
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Program
peningkatan
Kapasitas
Sistem
Produksi

Program
Pengembangan
Industri

√

Kajian
tentang
basis
teknologi
pendukung ekonomi kreatif Provinsi Banten.
Iptek
Fasilitasi
kerjasama
pengembangan
teknologi pendukung industri ekonomi
kreatif.
Koordinasi pengembangan kerjasama riset
dan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
Penyusunan
portal/data
base
pusat
informasi ekonomi kreatif Kab/Kota Provinsi
Kecil Banten.

dan
Menengah

Program
Penataan
Struktur Industri
Program
Pengembangan sentrasentra
industri
potensial

√

√

√

√

√

√

Fasilitasi
kreatif.

insan

√

Pengembangan cluster industri kreatif Kab/
Kota Provinsi Banten.
Penataan sentra industri kreatif Provinsi
Banten.

√

jejaring

√

√

Penyelenggaraan lomba dan event-event
ekonomi kreatif Kab/Kota Provinsi Banten
(Sayembara desain arsitektur, desain produk,
desain batik, desain fesyen, permainan
interaktif, dll)
pengembangan

√

√

√
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6.

Dinas
Program
Perhubungan,
Pengelolaan
Komunikasi,
Keragaman Budaya
Informasi,
Kebudayaan dan
Pariwisata

Penyelenggaraan festival/event budaya daerah
(Banten Carnival Centre, Hari Jadi Kab/Kota
Provinsi Banten)

Penganugerahan
penghargaan
bagi
kelompok seni berprestasi
Penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif
Provinsi Banten (Sayembara film, musik,
kesenian, dll).

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1.

Dari ke-16 sub sektor Ekonomi Kreatif yang telah berkembang di Provinsi
Banten, ada 3 sub sektor yang mendominasi yaitu :Kuliner, Kriya dan
Fesyen.

2.

Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif yang ada di masyarakat Provinsi
Banten yang besar di dominasi oleh gender laki – laki sebesar 82,30 % dan
perempuan sebesar 17,70 % yang tersebar dalam bidang pendidikan SMA/
SMK / MA sebesar 51,50 % , Pendidikan Diploma 6,10 % dan S1 sebesar
42, 4 % .

3.

Sebagian besar pelaku Ekonomi Kreatif belum berbadan hukum atau masih
berskala mikro atau kecil sebesar 10,00%, yang sudah berkoperasi sebesar
30,00%, CV masing-masing sebesar 12,50%..

4.

Bermulanya sebuah usaha mempengaruhi sejauh mana usaha kreatif
berkembang , sebanyak 45,50 % baru memulai usaha di tahun 2017 , 24,20
% di tahun 2016 dan 12,10 % di tahun 2015. Sisanya memulai usaha di
dibawah tahun 2015.

5.

Sebanyak 66 % memasarkan di dalam Provinsi , 31 % sudah mulai
memasarkan produk ke luar provinsi dan sisanya memasrkan ke luar negeri
sebesar 3 %.

6.

Inovasi merupakan kekuatan utama ekonomi kreatif , karena di dalamnya
menjadi sebuah modal awal sebah produk masuk kriteria Produk Kreatif.
Sebesar 12,50 % sangat berinovasi , sebesar 50 % memiliki inovasi ,namun
sebesar 37,50 tidak memliki inovasi yang kuat. Dan sebanyak 37 ,50 usaha
memiliki pekerja sangat terampil sekali , 25 % terampil , kurang terampil

12, 50 % namun masih memiliki tenaga kerja tidak terampil sebesar 25 %.
Dengan penggunaan teknologi sebesar 75,%

pengusaha kreatif masih

menggunakan mesin manual dan sisanya semi modern.
7.

Berkaca pada pemberian upah tenaga kerja yang ada di suatu usaha ,sebesar
37, 50 kurang sesuai dengan UMR yang berlaku, 62,50 % menyatakan
tidak sesuai.

8.

Sebagian besar pelaku Ekonomi Kreatif di sudah menerima pelatihan dari
dinas terkait yakni sebesar 62, 50 % responden,.

9.

Berdasarkan Analisis SWOT yang telah dilakukan, posisi pengembangan
Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten berada pada sel 5a (Tumbuh),

sehinggastrategi yang diambil adalah strategi pertumbuhan (Growth) yang
stabil.
7.2. Rekomendasi Kebijakan
1.

Pemerintah Provinsi Banten dapat menjadi promotor bagi pengembangan
ekonomi kreatif, yaitu dengan membangun komitmen diatara OPD pengelola
urusan meningkatkan koordinasi dalam melakukakan fasilitasi pengembangan
ekonomi kreatif secara terpadu.

2.

Pemerintah Provinsi Banten dapat

memasukkan

pentingnya pengembangan

ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD
Provinsi Banten, hal ini sebagai “coss cutting isues” di luar isu urusan wajib dan
urusan pilihan dalam pembangunan daerah.
3.

Pemerintah Provinsi Banten dapat mengambil peran sebagai “Fasilitator Sosial”
dalam mengembangkan ekonomi kreatif, terkait dengan fasilitasi home page,
internet cepat, penyediaan data industri kreatif, pengelompokkan secara
cluster dan membentuk forum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kreatif.

4.

Pemerintah Provinsi Banten dapat menyediakan ruang publik agar kelompokkelompok masyarakat dapat berkreasi bagi pengembangan ekonomi kreatif,
misalnya : fasilitasi gedung kesenian, ruang pamer, fasilitasi website Provinsi
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Banten untuk promosi dan lain-lain.
5.

Pemerintah

Provinsi Banten dapat berperan sebagai katalisator dalam

mempercepat perkembangan ekonomi kreatif, melalui cara-cara :
1.

Upaya pemberdayaan komunitas kreatif untuk melakukan kegiatan dan
apresiasi bagi karya-karyanya.

2.

Fasilitasi

permodalan usaha dengan cara merintis hubungan dengan

kalangan perbankan dan lembaga keuangan non bank, terkait dengan kredit
program yang berbunga rendah atau fasilitasi permodalan melalui modal
bergulir atau inkubator bisnis.
3. Fasilitasi prasarana intelektual, misalnya terkait dengan pengesahan hak cipta
dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
4.

Penghargaan bagi perseorangan dan

kelompok masyrakat yang telah

merintis usaha dan mengembangkan ekonomi kreatif di Provinsi Banten.
6.

Mengembangkan iklim usaha yang bersifat kondusif bagi peningkatan kerjasama
kegiatan usaha dalam masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan
Iptek, antara lain melalui:
a.

Peningkatan lapangan pekerjaan baru bagi kelompok usia produktif
yang memasuki lapangan kerja.

b. Peningkatan keterbukaan bagi datangnya pekerja kreatif dari daerah lain.
7.

Pemerintah Provinsi Banten dapat menggabungkan aktivitas yang telah ada
dapat menjadi wadah kegiatan pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi
Banten, misalnya : Peringatan Ulang Tahun Kab/kota Provinsi Banten, harihari besar keagamaan dan lain-lain.

8.

Perlunya mengembangkan ekonomi kreatif melalui kerjasama antar daerah
(KAD) terutama

pemerintah daerah yang diajak bekerja sama telah

menunjukkan gambaran tentang Kota Kreatif. Kerjasama dapat dilakukan
dengan Provinsi lain di Indonesia.

Kegiatan

tersebut

dapat

dilakukan

melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, pemagangan dan studi
banding.
9.

Mendorong tumbuhnya cipta kreatif di kalangan sekolah menengah
(SMA/SMK), perguruan tinggi dan masyarakat di tingkat nasional dan
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internasional melalui penyelengggaraan event budaya seperti Festival
Budaya di Banten dan Kab/ kota di Wilayah Provinsi Banten.
10. Meningkatkan kerjasama dengan kalangan dunia usaha dalam memfasilitasi
pengembangan ekonomi kreatif, melalui channeling usaha, fasilitasi melalui
corporate social
swasta.

responsibility

(CSR)

Fasilitasi pengembangan

dari

ekonomi

perusahaan
kreatif

negara

harusnya

dan

segera

dapat dialokasikan sumber pendanaan dari Koperasi dan UMKM.
11. Guna mengembangkan usaha dan merintis kegiatan kewirausahaan dalam
ekonomi kreatif maka Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Banten
dapat membuat acara setiap malam minggu/libur di jalan raya, seperti Pusat
Kuliner dan Event Mingguan yang difasilitasi stand kuliner didepan Alunalun Kota.
12. Pemerintah Provinsi Banten

dapat memfasilitasi dengan menyediakan

insentif pajak atau membebaskan niaya perijinan usaha (UMKM) sebagai
insentif bagi berkembangnya ekonomi kreatif.

VII-4
4

DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, Buku Saku PDRB Kabupaten Kota Se Provinsi Banten 2017 .
Banten Dalam Angka 2016
Bregman EM, Feses EJ. 2003. Industrial and regional Cluster Concept and Competitive
Aplication . The web book of regional science
David , FR .2014 . Strategi Management . Prentice hall , New Jersey.
Departemen Pertanian RI 2015 . strtegi pengembanganekonomi industri di kota.
http:/www.deptan.go.id/sektorindustri/. 22 November 2008
Kajian Strategis Kota Tangerang Selatan tentang Ekonomi Kreatif
Dinas perindustrian ,perdagangan kota cilegon 2008. Rencana strategi dinas koperasi
perindustrian dan perdagangan kota cilegon 2008 – 2016
Dalrympie, D.J. and Parsons, L.J. 1995. Marketing Management: Strategy and Cases,
6ed. New York: John Wiley & Sons.
Dinc. M. 2002. Regional and Local Economic Analysis Tools. Washington DC: The
World Bank.
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. 2008. Rencana Strategi
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon 2008-2012.
Kota Cilegon.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Cilegon. 2008.
Potensi dan Perkembangan Kota Cilegon. Kota Cilegon.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. 2007. UKM dan Penanaman
Modal. Kota Cilegon.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. 2008. Duta Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Kota Cilegon.
Hartarto, A. 2004. Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia. Yogyakarta:
Andi.
Prahalad, C.K and Hamel, G. 1994. Competing for the Future. Boston: Harvard
Business School Press.
Laporan Analisis Hasil Kegiatan , Klasifikasi ekoomi kreatif dalam KLBI 2015.

Prawirosentono, S. 2002. Bahasan Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan
Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.
VII-1
Porter, M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
_______. 1993. Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja
Unggul. Jakarta: Erlangga.
_______. 1998. “Clusters and the New Economics of Competition.” Harvard Business
Review: 77-90.
_______. 2000. “Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in
a Global Economy.” Economic Development Quarterly 14 (1): 15-34.
_______. 2003. “The Economic Performance of Regions.” Regional Studies 37 (6/7):
549-578.
_______. 2007. Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing.
Tangerang: Karisma Publishing Group.
Robert, B. dan Shimson R.T. 1998. Multisectoral Quantitative Analisis a Tool for
Accessing the Competitiveness of Regions and Formulating Strategies for
Economic Development. The Analysis of Regional Science: Vol. 32 No. 4:
469-494,
Schmitz, H. 1993. Industrial Districts in Europe – Policy Lessons for Developing
Countries. Discussion Paper. Institute of Development Studies.
Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional – Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Yoshimura, T. 2004. Sustainable Local Development and Revitalization: Case of One
Village One Product Movement: Its Principles and Implications. United
Nations Centre for Regional Development (http://www.uncrd.or.jp)

VII-2

