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Abstrak - Pondasi industri kreatif adalah sumber daya insani Indonesia yang merupakan elemen terpenting
dalam industri kreatif. Keunikan industri kreatif yang menjadi ciri bagi hampir seluruh sektor industri yang
terdapat dalam industri kreatif adalah peran sentral sumber daya insani sebagai modal insani bila
dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk itu pembangunan industri kreatif Indonesia yang
kompetitif harus dilandasi oleh pembangunan sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan terberdayakan
untuk menumbuhkan pengetahuan dan kreativitas. Pengetahuan dan kreativitas inilah yang menjadi faktor
produksi utama di dalam industri kreatif. Banyak cara untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi kreatif
di Indonesia, namun dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan pengukuran tersebut dengan
menggunakan 5 pilar ekonomi kreatif yang diciptakan oleh Richard Florida. Apakah pilar ekonomi kreatif
Richard mampu menjelaskan tentang tingkat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga hasil
penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat rencana strategis bagi perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat industri, tingkat teknologi,
tingkat sumber daya, kebijakan pemerintah dan jasa keuangan terhadap peningkatan ekonomi kreatif di
Indonesia periode 2013. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara teknik dokumentasi yang diperoleh
dari data sekunder www.bps.go.id. Analisis data yang digunakan adalah analisis correlation bivariate- product
moment pearson dan analisis elasticity cubic pangkat tiga. Karena peneliti ingin mengetahui hubungan dari
variabel-variabel bebas terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia periode 2013 serta tingkat
elastisitas antar variabel.
Kata Kunci: Richard Florida 5’ Pilar, Ekonomi Kreatif

1. PENDAHULUAN
Indonesia mulai memfokuskan penciptaan
ekonomi kreatif untuk mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia optimis ekonomi
kreatif di Indonesia akan terus tumbuh, meskipun saat
ini pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia masih
kalah dengan negara-negara tetangga asia lainnya
yang di atas 4%. China dan Jepang dengan jumlah
entrepreneur sebesar 10% dari total populasi,
Malaysia 5%, dan Singapura 7%. Terlebih lagi di
Amerika, lebih dari 12% penduduknya menjadi
entrepreneur. Namun demikian, pertumbuhan
ekonomi kreatif di Indonesia cukup menjanjikan,
jumlah entrepreneur di Indonesia naik dari 0.24%
menjadi 1.56% dari jumlah penduduk tahun 2012.
Kemenkop optimis tahun 2014 pertumbuhan
wirausahawan ke titik ideal minimal 2% dapat
tercapai.
Era ekonomi kreatif mendapatkan warisan
dampak buruk dari era industriliasasi. Pemanasan
global diseluruh dunia membangkitkan kesadaran
kolektif dari warga dunia dan menghasilkan consensus
politis mengenai penyelamatan bumi, yang

diwujudkan dalam bentuk perdagangan karbon
(carbon market). Sehingga, dalam membangun
industri kreatif berbasis produk fiscal, harus juga
disertai dengan pola pikir ramah lingkungan.
Pertumbuhan perdagangan karbon ini sangat pesat dan
peranan negara-negara Asia sebagai produsen sangat
strategis. Selayaknya peluang ini dimanfaatkan juga
oleh industri-industri kreatif.
Ekonomi kreatif akan menjadi trend ekonomi
dunia dalam beberapa tahun mendatang. Stagnansi
economic growth dan degradasi lingkungan yang
mengkhawatirkan, mendorong dunia untuk lebih
mengedepankan kreativitas dalam berkehidupan
ekonomi yang memaksimalkan value added dari suatu
produk dan atau jasa dalam rangka berkelanjutan
kehidupan dan peradaban manusia.
Ekonomi kreatif menjadi sebuah alasan
negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya
saing sumber daya yang dimilikinya. Perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia tak lepas dari usaha
generasi muda yang kreatif, inovatif serta ide-ide
segar yang tentu akan menjadi roda utama
meningkatnya entrepreneur di Indonesia.
Perombakan Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan
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Ekonomi Kreatif merupakan angin segar bagi para
pelaku ekonomi kreatif. Lebih-lebih lagi, ada dua
Kementerian lainnya yang terlibat langsung dengan
pengembangan
ekonomi
kreatif
ini,
yakni
Kementerian
Perdagangan
dan
Kementerian
Perindustrian. Koordinatornya adalah Menko Kesra
RI. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah
dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui
industri kreatif yang sudah dan akan terus
dikembangkan.
Data menyebutkan, rata-rata kontribusi PDB
industri kreatif Indonesia tahun 2002-2006 sebesar
6.3% dari total PDB nasional. Nilai ekspor industri
kreatif mencapai Rp. 81.4 triliun dan berkontribusi
sebesar 9.13% terhadap total ekspor nasional dengan
penyerapan tenaga kerja mencapai 5.4 juta orang.
Industri kreatif menduduki peringkat ke-7 dari
lapangan usaha utama yang ada di Indonesia. PDB
industri kreatif didominasi oleh kelompok fashion,
kerajinan, periklanan dan desain. Jika dikelolah
dengan baik, kontribusinya terhadap PDB akan terus
naik secara signifikan. Kontribusi ekonomi yang
sangat signifikan inilah yang menjadi alasan mengapa
industri kreatif Indonesia perlu terus dikembangkan.
Selain itu, industri kreatif juga menciptakan iklim
bisnis yang positif, membangun kebanggaan dan
identitas bangsa Indonesia.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Richard Florida 5’ Pilar Ekonomi Kreatif
Model pengembangan industri kreatif adalah
layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan
ekonomi Indonesia, dengan landasan, pilar dan atap
sebagai elemen-elemen bangunan tersebut.
Dalam model pengembangan ekonomi kreatif
terdapat 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga
industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang
mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia.
Kelima pilar ekonommi kreatif tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Industry. Industri merupakan bagian dari
kegiatan masyarakat yang terkait dengan
produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi
produk dan atau jasa dari sebuah negara atau area
tertentu. Pilar industri ini dimasukkan ke dalam
model
pengembangan
ekonomi
kreatif,
berdasarkan kepada pendekatan dari Howkins
(2000) yang mengatakan bahwa kreativitas saja
tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah
produk kreativitas dikalikan dengan transaksi. Ini
mengindikasikan bahwa adanya faktor kreasi dan
originalisasi yang memiliki potensi capital dan
atau yang diproduksi sedemikian rupa untuk
dikomersialisasikan.
2. Technology. Teknologi dapat didefinisikan
sebagai suatu entitas baik material dan non
material, yang merupakan aplikasi penciptaan
dari proses mental atau fisik untuk mencapai
nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan
hanya mesin atau pun alat bantu yang sifatnya
berwujud, tetapi teknologi ini termasuk
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3.

4.

5.

kumpulan teknik atau metode-metode, atau
aktivitas yang membentuk dan mengubah
budaya. Teknologi ini akan merupakan enabler
untuk mewujudkan kreativitas individu dalam
karya nyata.
Resources. Sumber daya yang dimaksud disini
adalah input yang dibutuhkan dalam proses
penciptaan value added, selain ide atau
kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani
yang merupakan landasan dari industri kreatif
ini. Sumber daya merliputi sumber daya alam
maupun ketersediaan lahan yang menjadi input
penunjang dalam industri kreatif.
Institution. Institusi dalam pilar pengembangan
industri kreatif dapat didefinisikan sebagai
tatanan sosial dimana termasuk di dalamnya
adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta
hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa yang
bersifat informal, seperti nilai, adat istiadat dan
norma, maupun formal dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.
Financial Intermediary. Lembaga intermediasi
keuangan adalah lembaga yang berperan
menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri
yang membutuhkan, baik dalam bentuk ekuitas
maupun kredit. Lembaga intermediasi keuangan
merupakan
salah
satu
elemen
untuk
menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku
dalam industri kreatif.

2.2. Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang
bertumpu pada daya kreasi manusia. Ekonomi kreatif
merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide
dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya
sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan
ekonominya.
Pengembangan
ekonomi
kreatif
merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia
yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat
diandalkan.
Produk kreatif memiliki ciri-ciri: siklus hidup
yang singkat, resiko tinggi, margin yang tinggi,
keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah
ditiru. Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif tak
bisa lepas dari budaya setempat. Budaya harus
menjadi basis pengembangannya. Dalam kebudayaan
lokal ada yang disebut dengan kearifan lokal yang
menjadi
nilai-nilai
bermakna,
antara
lain
diterjemahkan ke dalam bentuk fisik berupa produk
kreatif daerah setempat.
Melacak perkembangan ekonomi kreatif, tak
bisa lepas dari kemunculannya untuk pertama kali di
inggris, Saat itu, Jhon Howkins (2001) menulis buku
creative economy, how people make money from
ideas. Jhon Howkins adalah seorang yang
berkebangsaan Inggris yang memiliki multiprofesi.
Disamping sebagai pembuat film, ia juga aktif
menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah
Inggris. Dia banyak terlibat dalam berbagai diskusi
pembentukan kebijakan ekonomi kreatif dikalangan
pemerintahan negara-negara Eropa.
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Berawal dari Inggris, ekonomi kreatif kini
banyak diadopsi negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Dengan komposisi jumlah penduduk usia
muda sekitar 43% atau sekitar 103 juta orang,
Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang cukup
besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi
kreatif. Belum lagi potensi lainnya, seperti kepulauan
Indonesia yang luas, terdiri atas 17.504 pulau dengan
keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya
bangsa dengan 1.068 suku bangsa, dan berkomunikasi
dengan 665 bahasa daerah diseluruh Indonesia.
Kekayaan ini adalah potensi besar dalam mendukung
tumbuhnya industri kreatif Indonesia yang saat ini
memberikan kontribusi kepada pendapatan domestik
bruto (PDB) senilai Rp. 104.60 triliun.
Pemerintah telah mengidentifikasi lingkup
industri kreatif mencakup 14 subsektor, yakni
permainan interaktif, peranti lunak (software),

periklanan, riset dan pengembangan, seni pertunjukan,
televisi dan radio, film, video dan fotografi, kerajinan,
arsitektur, fashion, desain, musik, pasar dan barang
seni, serta penerbitan dan percetakan.
3. METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
sub sector industri yang termasuk dalam sektor
ekonomi kreatif di Indonesia. Jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan purposive
sampling, Teknik analisis data yang digunakan adalah
menggunakan analisis correlation bivariate- product
moment pearson dengan menggunakan spss 17 dan
analisis elasticity cubic pangkat tiga.
4. PEMBAHASAN

Pilar Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Richard Florida
1. Industry
Tabel 1. Pilar Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Richard Florida Industry
Rekapitulasi Value added Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia (dalam miliar)
No

Sektor Ekonomi Kreatif

Progres Pertumbuhan Value Added Industri Kreatif
2007

2008

2009

2010

1

Tekstil

IDR

39,336

IDR

31,271

IDR

43,240

IDR

41,082

2

Pakaian jadi

IDR

21,165

IDR

23,969

IDR

27,532

IDR

29,551

3

Kulit dan barang dari kulit

IDR

9,366

IDR

12,689

IDR

13,462

IDR

14,754

4

Kayu, barang dari kayu dan anyaman

IDR

18,015

IDR

17,041

IDR

17,382

IDR

14,720

5

Penerbitan, percetakan, dan reproduksi

IDR

7,517

IDR

6,313

IDR

8,177

IDR

8,726

6

Radio, televisi dan peralatan komunikasi

IDR

18,331

IDR

14,622

IDR

19,271

IDR

20,499

7

Furnitur dan industri pengolahan lainnya

IDR

14,735

IDR

13,780

IDR

15,433

IDR

18,845

Total
IDR 128,465
IDR 119,685 IDR 144,497
(Sumber: www.bps.go.id)
2. Technology
Tabel 2. Pilar Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Richard Florida Technology

IDR 148,177

Rekapitulasi Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia
Progres Pertumbuhan Industri
Sektor Ekonomi Kreatif
Kreatif

No

2007

2008

2009

2010

1

Tekstil

2.820

2.355

2.601

2.585

2

Pakaian jadi

2.917

2.655

2.140

1.968

3

Kulit dan barang dari kulit

764

685

669

662

4

Kayu, barang dari kayu dan anyaman

1.648

1.435

1.252

1.237

5

Penerbitan, percetakan, dan reproduksi

789

748

695

463

6

Radio, televisi dan peralatan komunikasi

227

205

216

220

7

Furnitur dan industri pengolahan lainnya

2.914

2.569

2.409

2.191

14.086

12.660

11.991

11.336

Total
(Sumber: www.bps.go.id)
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3. Resources
Tabel 3. Pilar Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Richard Florida Resources
Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia (dalam ribuan)
No

Sektor Ekonomi Kreatif

Progres Pertumbuhan Value Added Industri Kreatif
2007

2008

2009

2010

1

Tekstil

IDR

199,930

IDR

213,560

IDR

243,060

IDR

224,540

2

Pakaian jadi

IDR

90,050

IDR

88,460

IDR

102,260

IDR

124,940

3

Kulit dan barang dari kulit
Kayu, barang dari kayu dan
anyaman
Penerbitan, percetakan, dan
reproduksi
Radio, televisi dan peralatan
komunikasi
Furnitur dan industri pengolahan
lainnya

IDR

105,460

IDR

159,130

IDR

137,560

IDR

143,580

IDR

170,760

IDR

188,540

IDR

174,640

IDR

170,480

IDR

266,250

IDR

232,340

IDR

338,040

IDR

307,380

IDR

310,360

IDR

326,500

IDR

422,840

IDR

373,100

IDR

135,120

IDR

125,340

IDR

101,100

IDR

106,140

4
5
6
7

Total
(Sumber: www.bps.go.id)

IDR 1,277,930

IDR 1,333,870

IDR 1,519,500

IDR 1,450,160

4. Institution
Institution disini berupa nilai-nilai tatanan sosial yang ada dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini
berupa kebiasaan, norma-norma yang berlaku, adat istiadat, aturan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam wilayah negara Indonesia.

5. Financial Intermediary
Tabel 5. Pilar Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Richard Florida Financial Intermediary
Rekapitulasi Total Pinjaman Sektor Ekonomi Kreatif (dalam jutaan)
Tahun

Pada Bank BBNI

Pada Bank BBRI

Pada Bank BMRI

Total Pinjaman

2007

IDR

71,538,540

IDR

98,374,621

IDR

103,887,468

IDR

273,800,629

2008

IDR

88,687,760

IDR

138,299,507

IDR

133,036,360

IDR

360,023,627

2009

IDR

92,466,762

IDR

178,192,160

IDR

145,434,836

IDR

416,093,758

2010

IDR 101,844,552

IDR

209,710,222

IDR

175,724,075

IDR

487,278,849

2011

IDR 120,632,550

IDR

219,026,908

IDR

226,358,700

IDR

566,018,158

2012
IDR 146,662,875
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

IDR

258,133,543

IDR

278,644,950

IDR

683,441,368

Tingkat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dengan menggunakan indikator jumlah kedatangan
wisatawan mancanegara.
Tabel 6. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara.
No

Tahun

Jumlah Kedatangan
Wisatawan Mancanegara

1

2007

5,505,759

2

2008

6,234,497

3

2009

6,323,730

4

2010

7,002,944

5
2011
7,649,731
(Sumber: www.bps.go.id)
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Hasil olah data analisis correlation bivariate- product moment pearson dengan menggunakan spss 17.
Tabel 7. Analisis Correlation Bivariate-Product Moment Pearson dengan Menggunakan spss 17
Correlations
Wisatawan
Wisatawan

Industry

.990**

.363

.030

.310

.001

5

4

4

4

5

Pearson Correlation

.637

1

-.696

.818

.758

Sig. (2-tailed)

.363

.304

.182

.242

1

-.970

4

4

4

4

4

Pearson Correlation

*

-.696

1

-.836

-.990*

.030

.304

.164

.010

4

4

4

4

4

Pearson Correlation

.690

.818

-.836

1

.812

Sig. (2-tailed)

.310

.182

.164

N

4

4

4

4

4

Pearson Correlation

**

.758

*

.812

1

.001

.242

.010

.188

5

4

4

4

-.970

N

Financial

.637

N
Sig. (2-tailed)
Resources

Financial

.690

Pearson Correlation
N

Technology

Resources
*

Sig. (2-tailed)
Industry

Technology

Sig. (2-tailed)
N

.990

-.990

.188

6

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasarkan uji correlation bivariate-product
moment pearson dengan menggunakan spss 17. Maka
dapat diambil kesimpulan bahwa metode Richard
florida 5’ pilar ekonomi kreatif memiliki hubungan
yang sangat erat untuk menjelaskan perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia.
Dari data spss dihasilkan data penelitian
berupa nilai koefisien industry sebesar 0.637; nilai
koefisien technology sebesar -0.970; nilai koefisien
resources 0.640; dan nilai koefisien financial
intermediary sebesar 0.990. Data tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa variabel industry, technology,
resources, dan financial intermediary memiliki
hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan
ekonomi kreatif di Indonesia. Karena nilai koefisien
mendekati angka 1 dan -1.
Kemudian penelitian dilanjutkan untuk
mengetahui seberapa besar elastisitas dari setiap
variabel Richard florida terhadap pertumbuhan
ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan hasil uji
analisis elasticity cubic pangkat tiga diperoleh data
sebagai berikut:
Variabel industry memiliki nilai elasticity
dengan
formula
y=
3.82E8+0.000X12
3
0.006X +2.840E-8X +e. Nilai elastisitas tersebut
dapat diinterpretasikan bahwa variabel industry
memiliki elastisitas sebesar 3.82%. Artinya bahwa
setiap kenaikkan tingkat kunjungan wisatawan
mancanegara sebesar 1% maka akan meningkatkan
value added sektor ekonomi kreatif sebesar 3.82%.

Variabel technology memiliki nilai elasticity
dengan
formula
y=
2.52E82.489E3X1+0.078X2+0.000X3+e. Nilai elastisitas
tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel
technology memiliki elastisitas sebesar 2.52%. Artinya
bahwa setiap kenaikkan tingkat kunjungan wisatawan
mancanegara sebesar 1% maka akan meningkatkan
pertumbuhan industri sektor ekonomi kreatif sebesar
2.52%.
Variabel resouces memiliki nilai elasticity
dengan formula y= 8.60E8+97.596X1+0.000X21.59E-11X3+e. Nilai elastisitas tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa variabel resources memiliki
elastisitas sebesar 8.60%. Artinya bahwa setiap
kenaikkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara
sebesar 1% maka akan meningkatkan produktivitas
sumber daya pada sektor ekonomi kreatif sebesar
8.60%.
Variabel financial intermediary memiliki
nilai
elasticity
dengan
formula
y=
4.34E7+0.003X1+4.81E-12X2+0.000X3+e.
Nilai
elastisitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa
variabel resources memiliki elastisitas sebesar 4.34%.
Artinya bahwa setiap kenaikkan tingkat kunjungan
wisatawan mancanegara sebesar 1% maka akan
meningkatkan pinjaman modal usaha pada sektor
ekonomi kreatif sebesar 4.34%.
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa metode Richard
florida 5’ pilar ekonomi kreatif dapat menjelaskan
hubungan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
Artinya bahwa variabel dalam metode ini menjelaskan
hubungan yang sangat kuat terhadap pertumbuhan
ekonomi kreatif di Indonesia, dengan nilai koefisien
product moment pearson yang mendekati nilai 1 dan
nilai -1.
Mengukur nilai elastisitas setiap variabel
dalam model Richard florida 5’ pilar ekonomi kreatif
sangat penting untuk mengetahui seberapa besar
tingkat pengaruh sensitivitas apabila nilai elastisitas
variabel dalam model Richard florida berubah atau
kondisi tertentu tidak konstan terhadap pertumbuhan
ekonomi kreatif di Indonesia. Elastisitas variabel
industry, technology, resources dan financial
intermediary memiliki elastisitas positif. Hal ini dapat
diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel
penelitian bersifat searah. Artinya bahwa setiap terjadi
perubahan nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi
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