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Dasar pemilihan Industri Kreatif

Nur Hidayat

Pendahuluan

• Di Indonesia, Industri kreatif didefinisikan
sebagai industri yang berasal dari
pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta
bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
dengan menghasilkan dan mengeksploitasi
daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
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Model Pengembangan Ekonomi
Kreatif Indonesia

• Model pengembangan ekonomi kreatif yang 
dikembangkan untuk Indonesia berupa
bangunan yang terdiri dari komponen
pondasi, 5 pilar, dan atap yang saling
menguatkan sesuai dengan fungsinya masing-
masing. 
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Pondasi

• People (Sumber Daya Insani), aset utama dari 
industri kreatif yang menjadi ciri hampir 
semua subsektor industri kreatif

Lima Pilar

1. Industry (Industri)yaitu kumpulan dari perusahaan yang 
bergerak di dalam bidang industri kreatif

2. Technology (Teknologi) yaitu enabler untuk mewujudkan
kreativitas individu dalam bentuk karya nyata.

3. Resources (Sumber Daya) yaitu input selain kreativitas dan
pengetahuan individu yang dibutuhkan dalam proses
kreatif, misal: sumber daya alam, lahan

4. Institution (Institusi) yaitu tatanan sosial (norma, nilai, dan
hukum) yang mengatur interaksi antara pelaku
perekonomian khususnya di bidang industri kreatif

5. Financial Intermediary yaitu lembaga penyalur keuangan
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Atap
• ATAP: Bangunan ekonomi kreatif ini dipayungi oleh

interaksi triple helix yang terdiri dari Intellectuals 
(Intelektual), Business (Bisnis), dan Government 
(Pemerintah) sebagai para aktor utama penggerak industri
kreatif.

- Intellectual, kaum intelektual yang berada pada institusi
pendidikan formal, informal dan non formal yang berperan
sebagai pendorong lahirnya ilmu dan ide yang merupakan
sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan
Indonesia.

- Business, pelaku usaha yang mampu mentransformasi
kreativitas menjadi bernilai ekonomis

- Government, pemerintah selaku fasilitator dan regulator 
agar industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang

Klasifikasi Subsektor Industri Kreatif

• 1. Arsitektur
2. Desain
3. Fesyen
4. Film, Video, dan Fotografi
5. Kerajinan
6. Layanan Komputer dan Piranti Lunak
7. Musik
8. Pasar Barang Seni
9. Penerbitan dan Percetakan
10.Periklanan
11.Permainan Interaktif
12.Riset & Pengembangan
13.Seni Pertunjukan
14.Televisi dan Radio
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Perilaku Konsumen

• Pemasar harus memahami mengapa
konsumen menggunakan suatu produk ata
jasa

• Jika konsumen merasa produk tsb mampu
memenuhi kebuhtuhannya maka ia akan
mencari informasi mendalam sebelum
memutuskan untuk membeli

• Bagaimana dengan perilaku konsumen yang 
membeli secara online?



9/16/2014

6

Perkembangan Pasar
• Pertumbuhan industri kreatif nasional ditargetkan

mencapai 10 persen pada 2014 dan dapat
menjadi tiga besar kontributor untuk Product 
Domestic Bruto (PDB), kata Menteri Perindustrian
MS Hidayat.

• Pada 2013, ekspor produk kreatif mencapai
Rp119 triliun (10 miliar dollar AS) yang naik
delapan persen dibanding 2012

• kontribusi industri kreatif terhadap PDB pada
2013, tidak jauh berbeda dengan 2012, di kisaran
6,9 persen atau di posisi ke-tujuh, senilai Rp573 
triliun dari sektor-sektor ekonomi lainnya
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Perkembangan Pasar

• Mengapa hasil produksi industri kurang
mampu bersaing?

• Jika anda akan membuat industri kreatif apa
target ke depan?


