
 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 304 

 
INDUSTRI KREATIF DAN EKONOMI SOSIAL DI INDONESIA: 

PERMASALAHAN DAN USULAN SOLUSI 
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL 

 
 
 

Ivan Chen Sui Liang 
Anantarupa Studios 

ivan@anantarupa.com 
 
 
 

Abstrak 
 

Dalam lima belas tahun terakhir, Indonesia menjadi sasaran market bagi produk-produk kreatif 
turunan dari industri kreatif inti mancanegara yang meliputi komik, animasi dan game. Dengan 
mudahnya produk-produk asing ini menembus pasar lokal dan menjadi konsumsi masyarakat 
Indonesia terutama generasi muda. Indonesia pun melakukan hal yang sama, berusaha menjual 
produk lokalnya ke mancanegara tetapi tanpa melibatkan industri kreatif inti, yang sebenarnya 
bisa dimanfaatkan sebagai motor dari branding dan marketing produk-produk turunan lainnya. 
Di negara lain, industri kreatif inti dikembangkan dan didukung oleh pemerintah sebagai upaya 
dapat menembus pasar global. Sedangkan di Indonesia seakan dianak-tirikan dan kurang 
mendapat dukungan dari pemerintah, sementara pihak asing dengan mudahnya berbisnis dan 
mendirikan perusahaan di Indonesia. Mereka secara tidak langsung mematikan industri kreatif 
inti Indonesia secara perlahan tapi pasti karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga 
banyak yang tidak dapat bertahan, apalagi harus bersaing dengan perusahaan asing lainnya. 
Di dalam negeri dibutuhkan strategi dan regulasi guna mengembangkan sektor industri kreatif 
inti di Indonesia, agar dapat menembus pasar global. 
 
Kata Kunci: Creative Industry 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Perekonomian di dunia berkembang dari ekonomi agrikultur menjadi ekonomi 
industri. Indonesia telah gagal berkompetisi dengan negara lain di era ekonomi industri  
ini sehingga banyak sumber daya alam Indonesia yang pada akhirnya dikuasai pihak 
asing. Padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang 
memadai, namun secara de facto yang diuntungkan justru industri asing yang 
menanamkan modalnya di Indonesia. 

Abad ke-21 sering disebut sebagai era ekonomi kreatif, hal ini terlihat dari 
keberadaan ilmu pengetahuan dan ide sebagai motor dalam perkembangan ekonominya. 
Perkembangan dari ekonomi industri ke ekonomi kreatif ini disikapi oleh pemerintah 
diberbagai negara berkembang untuk mengembangkan masyarakatnya yang berbasis 
kreativitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable diban-
dingkan ekonomi industri yang sudah sangat bergantung pada resource. 
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Ada dua negara yang berpengaruh signifikan dari sektor industri kreatif, yaitu 
Inggris dan Jepang, walaupun keduanya memiliki fokus industri kreatif yang sangat 
berbeda. Dalam perkembangannya, beberapa negara di Asia memformulasikan industri 
kreatifnya dengan mengadaptasi pola industri kreatif Jepang dan berhasil menembus 
pasar global. Indonesia mengadopsi  konsep ekonomi kreatif dari Inggris, yang sangat 
berbeda dengan industri kreatif yang sudah berkembang. Hal ini dapat menimbulkan 
permasalahan baru, yaitu tidak semua industri kreatif di Indonesia dapat diwadahi dan 
dikembangkan. 

Beberapa kendala yang dihadapi pelaku industri kreatif di Indonesia: 

1. Sumber Daya Manusia 

Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di industri kreatif sangat 
memprihatinkan. Bukan kekurangan tenaga pendidik, tetapi karena kurangnya komu-
nikasi antara lembaga pendidikan atau universitas terkait dengan para pelaku industri. 
Disamping itu kurikulum yang diberikan tidak sesuai standar kebutuhan kerja sehingga 
pemberi kerja harus mendidiknya kembali. Kemudian, dengan hadirnya perusahaan-
perusahaan kreatif berbasis Intelectual Property, atau yang biasa disingkat IP dari luar 
negeri (yang bisa dengan bebas mendirikan perusahaannya di Indonesia) ini, sangat 
memberatkan perusahaan lokal karena menjadi pesaing dari segi sumber daya manusia. 

2. Jalur Distribusi 

Produk-produk lokal yang sudah siap jual sulit didistribusikan dikarenakan ada 
beberapa jalur distribusi mematok dana deposit terlalu tinggi, dan juga adanya 
preferensi atau bahkan standar ganda untuk produk lokal. Oleh karena itu banyak 
industri kreatif yang mencoba menciptakan jalur distribusi sendiri tetapi dalam 
pejalanannya banyak yang gagal. Sehingga dibutuhkan suatu wadah sebagai jalur 
distribusi alternatif yang lengkap dengan solusinya. Dengan demikian diharapkan para 
pelaku industri kreatif dapat fokus pada penciptaan IP-IP baru. 

3. Preferensi Perusahaan Lokal dan Agency 

Dengan adanya perantara atau agency, pelaku industri kreatif yang berbasis jasa 
(service) di Indonesia sulit berkembang karena tidak dapat berhubungan langsung 
dengan client yang biasanya perusahaan besar. Perantara atau agency itu cenderung 
memiliki hak khusus untuk membelanjakan uang perusahaan dengan menekan harga 
produksi jasa. Dengan demikian maka diperlukan standar minimum untuk masing 
masing pelaku industri kreatif dalam menghadapi agensi-agensi itu. 

Proporsi pembelanjaan terhadap jasa kreatif juga sangat tidak berimbang. 
Sebagai pembanding, pembelanjaan untuk marketing dan promosi oleh industri 
consumer good di Indonesia rata-rata 200-400 milyar rupiah. Namun untuk pembe-
lanjaan di industri kreatif digital sangat kecil nilainya. Bukan hanya karena jarang, tapi 
dari segi harga yang dipatok juga sangat rendah. Di samping itu, pada umumnya 
perusahaan-perusahaan di Indonesia jarang memberi kesempatan kepada pelaku industri 
kreatif lokal. 

4. Regulasi 

Bebasnya pergerakan perusahaan-perusahaan asing berbasis industri kreatif di 
Indonesia menimbulkan berbagai masalah bagi industri kreatif lokal, diantaranya dalam 
persaingan jasa, pencarian tenaga kerja, kebijakan-kebijakan tertentu dalam perusahaan, 
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dan akses jalur distribusi yang lebih mudah yang berujung pada pengendalian pasar oleh 
pihak asing. Sementara itu, CSR perusahaan hanya berfokus pada bidang bidang 
tertentu seperti pendidikan, kesehatan, bencana dan sebagainya. Padahal apabila 5% 
dari dana CSR ditujukan untuk membangun industri kreatif digital, maka akan dapat 
diciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja dan bahkan bisa mengatasi masalah-
masalah sosial lainnya secara bertahap, karena industri kreatif digital dapat mem-
branding industri produk turunan lainnya. 

5. Pendanaan 

Pendanaan merupakan masalah terbesar bagi industri kreatif di Indonesia yang 
belum mendapat dukungan dari pemerintah seperti halnya di Jepang, Korea, Thailand, 
maupun Malaysia. Saat ini, Indonesia menjadi target market bagi berbagai industri 
kreatif dari berbagai negara, sehingga sudah saatnya industri kreatif lokal diinkubasi 
agar menghasilkan IP yang berpotensi dalam pengembangan bisnis model ekonomi 
kreatif. Jika dalam dua tahun kedepan industri kreatif di negara kita ini belum siap, 
maka Indonesia hanya akan menjadi tujuan market bagi industri kreatif internasional. 
Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya capital outflow besar-besaran dan membuat 
industri kreatif lokal pincang, karena pasarnya sudah dikuasai pihak asing. 

Sepuluh dari empat belas sub sektor yang ditetapkan Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia adalah industri kreatif berbasis jasa dimana 
model bisnisnya tidak dapat dikembangkan economical value-nya, sehingga pada 
akhirnya akan mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Sedangkan sektor kreatif  
berbasis IP yang menjadi sektor inti industri kreatif justru tidak mendapatkan proporsi 
yang benar. Kecenderungan industri kreatif pemerintah yang hanya terbatas pada 
industri kreatif berbasis layanan dan industri kreatif sekunder menempatkan pelaku 
industri kreatif Indonesia hanya sebagai ‘tukang’ di negeri sendiri. Hal ini sangat 
mempri-hatinkan. Sementara banyak industri kreatif asing yang mendirikan perusahaan 
di Indonesia untuk membuat IP baru dan menancapkan bisnisnya di Indonesia. 

Di Indonesia sebenarnya sudah ada kesadaran untuk mengarah ke industri 
kreatif, tetapi hanya sebatas lomba dan pameran tanpa ada program yang berkelanjutan 
atau roadmap yang jelas. Akhirnya peserta lomba-lomba yang diadakan oleh berbagai 
kementerian ini semakin sedikit peminatnya, dan banyak peserta dari kalangan awam 
tanpa pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Akhirnya dari media dalam dan luar 
negeri yang meliput acaranya hanya melihat kualitas industri kreatif kita yang maaf-pas 
pasan. Pameran yang diadakan juga terlalu sering, dan karena industri kreatif kita masih 
belum banyak yang sanggup menyelesaikan produk IP mereka, event-event pameran ini 
malah seringkali dimanfaatkan perusahaan yang sudah established maupun publisher 
publisher Indonesia-yang semua produknya impor untuk menjaring lebih banyak user 
dan melakukan penetrasi pasar. 

Selanjutnya, industri kreatif yang akan dibahas dalam makalah ini merujuk 
kepada industri kreatif inti digital. 

B. Analisis 

1. Cool Japan 

Industri kreatif di Jepang bangkit dari konten original seperti manga, animasi, 
game dan pop culture dengan dukungan struktur pendanaan dari pemerintah, perusahaan 
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besar, keluarga konglomerat dan investor lokal. Pemerintah Jepang memberikan 
proteksi untuk market dalam negeri dengan menetapkan beberapa regulasi untuk 
membatasi gerak perusahaan asing, belum lagi pajak yang lebih besar. Dalam naskah 
yang diterbitkan oleh Industrial Structure Council pada Juni 2010 menyebutkan bahwa 
Industri kreatif adalah salah satu dari lima area strategis yang memperkuat faktor 
kompetisi Jepang di dunia global. Industri kreatif Jepang telah menembus pasar 
Internasional, terutama di Eropa dan Amerika khususnya di kalangan generasi mudanya, 
dikenal dengan fenomena Cool Japan. Salah satu contohnya adalah dengan terpilihnya 
Hatsune Miku, ikon digital dari Jepang, sebagai penyanyi pembuka Olympic di London. 
Setelah melalui voting, Hatsune Miku mengalahkan penyanyi kelas internasional seperti 
Justin Bieber, Robbie William dan Lady Gaga. Fakta ini menjadi bukti superioritas 
Jepang dalam menjalankan strategi dan menjaga kualitas produk kreatif digitalnya. 

Fenomena lain dapat dilihat dengan diraihnya penghargaan untuk beberapa film 
animasi Jepang (anime) di kelas Internasional, yang merupakan adopsi dari beberapa 
film Jepang di Hollywood dan juga penjualan lisensi karakter digital dari Jepang seperti 
Pokemon dan Hello Kitty. Ikon-ikon ini merupakan bukti keberhasilan Jepang dalam 
melakukan branding produk industri kreatifnya dan keberhasilannya melebarkan sayap 
di pasar Internasional. 

Pokemon pertama kali dibuat oleh Nintendo untuk game GameBoy, yang 
kemudian dijual lisensinya setelah mengalami kesuksesan, untuk produk turunan 
lainnya seperti anime, manga, game kartu, dan merchandise sehingga menciptakan efek 
spillover bagi industri lain. Dari hasil penjualan 1 trilyun set ke seluruh dunia, game 
Pokemon menghasilkan 0,3 trilyun yen. Dalam bentuk manga menghasilkan 0,2 trilyun 
yen, untuk filmnya menghasilkan 284 juta dollar. Sementara anime-nya berhasil 
ditayangkan di 68 negara dan diterjemahkan ke lebih dari 25 bahasa. Industri-industri 
lainnya seperti pakaian, mainan dan lain-lain menghasilkan 0.7 trilyun yen, disamping 
itu juga menyumbang sektor pariwisata yang juga tidak sedikit nilainya. Jika dari satu 
IP digital saja mempunyai efek spillover kepada industri lain seperti animasi, fashion, 
makanan, mainan, merchandise, pariwisata dan banyak lagi yang lainnya, maka dapat 
dibayangkan berapa besar hasilnya jika sekarang Jepang mempunyai ribuan IP. 

Apa yang membuat Negara Matahari Terbit itu menjadi seperti saat ini tidak 
lepas dari semangat yang dimiliki oleh seorang yang memperkenalkan metode bernama 
Bushido. Walaupun ternyata itu hanyalah sebuah ideologi yang diciptakan pemerintah 
Jepang untuk mendongkrak nasionalisme pada jamannya. Jepang mulai menyadari 
pentingnya branding negara sejak tahun 1904, yaitu sejak kekalahan tentara bersenjata 
apinya melawan Rusia yang menggunakan senjata tajam. Setelah kekalahan itu pada 
tahun 1908 Bushido, karya sastra yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Inazo Mitobe 
di Amerika ini diterjemahkan ke bahasa Jepang untuk membangkitkan kembali 
semangat nasionalisme dan patriotisme rakyat Jepang. Nilai-nilai yang terdapat dalam 
buku tersebut tidak dapat diserap secara langsung oleh masyarakat Jepang, karena masih 
berupa ide-ide abstrak. Kemudian pemerintah Jepang kembali mengeluarkan buku 
biografi seorang Musashi, dengan segala kisah fiktifnya untuk menunjukkan kepada 
seluruh rakyat Jepang bahwa pernah ada seorang atau sebuah legenda hidup yang 
merupakan perwujudan dari nilai-nilai Bushido. Namun sekali lagi meski nilai-nilai 
bushido sudah mewujud dalam sosok Musashi, namun hanya menjangkau kalangan 
tertentu, terutama kaum terpelajar. Kemudian setelah Musashi ditulis sebagai novel oleh 
Yoshikawa Eiji, yang dibaca oleh hampir seluruh orang Jepang, maka nilai-nilai 
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bushido mulai dipercaya dan diwariskan turun-menurun oleh masyarakat Jepang hingga 
saat ini dan menjadi salah satu unsur kebudayaan Jepang yang selalu dibawa dalam 
kemasan produk-produk kreatifnya. Keberanian inilah yang seharusnya juga dimiliki 
oleh pelaku industri kreatif di Indonesia, dimana nilai-nilai luhur budaya bangsa 
Indonesia harus mulai dimanifestasikan dan diukir melalui karya-karya baru dari 
industri kreatif. 

Jepang menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk sektor industri kreatif. 
Menurut majalah Time pada bulan Juni 2013, Jepang mengucurkan dana sebesar USD 
500 juta untuk promosi ke luar negeri dengan program yang bernama Cool Japan 
sebagai upaya branding dan terintegrasi dalam memasarkan berbagai aspek kebudaya-
annya mulai dari anime, manga, game, film, fashion, makanan. Selama pelaksanaannya 
program ini akan di bawah pengawasan langsung Ministry of Economy, Trade, and 
Industry. Keberhasilan produk industri kreatif Jepang dalam menembus pasar inter-
nasional menjadi jalan untuk memudahkan masuknya berbagai produk turunan lain 
seperti makanan, pakaian, dan produk-produk lainnya serta mendorong pariwisata 
Jepang. Secara lebih singkat dapat diartikan Jepang melakukan kegiatan marketing dan 
branding diawali dengan melalui industri kreatif digital mereka. 

Bagaimana dengan sepak terjang negara itu di Indonesia? Setiap tahunnya ada 
empat event berskala nasional di Indonesia yang bertemakan Jepang. Pada event itu 
generasi muda Indonesia sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut untuk mengenal 
Jepang lebih jauh lagi. Ada lebih dari 1000 IP digital dari industri kreatif Jepang yang 
mempunyai market yang signifikan di Indonesia. Market ini adalah market masa depan 
bagi produk-produk Jepang lainnya, termasuk pariwisata dan produk-produk yang 
berbasiskan budaya. 

Sekarang ini makin banyak perusahaan Jepang yang mendirikan cabang atau 
perwakilan di Indonesia, sebaliknya perusahaan lokal Indonesia, bahkan yang 
berstandar internasional pun tidak mampu mendirikan cabang atau perwakilannya di 
Jepang dikarenakan regulasi dari pemerintah Jepang yang membatasi pihak asing 
melakukan ekspansi market di negaranya. Ironisnya, perusahaan Jepang yang ada di 
Indonesia mengutamakan berbisnis dengan sesama perusahaan Jepang daripada dengan 
pihak lokal, kecuali mereka yang dapat menjadi pintu masuk jalur distribusi atau 
komersialisasi produk-produk mereka. Sebagai contoh Bandai, sebuah perusahaan 
raksasa Jepang merilis serial Tokusatsu (pahlawan bertopeng) dengan judul Bima 
Ksatria Garuda dengan menggandeng distribution channel lokal MNC. Di dalam 
wawancara dengan Bandai, dapat diketahui bahwa Bandai sedang melakukan ekspansi 
bisnis, di mana sektor hiburan anak anak juga menjadi market yang empuk bagi mereka, 
bahkan dari pihak Bandai mengatakan bahwa mereka sudah siap dengan berbagai 
merchandise, mainan dan berbagai produk turunan dari Bima Ksatria Garuda. Dan 
dengan model bisnis yang sudah matang tersebut, mereka berani melakukan syuting 
dengan bujet lebih dari tiga kali lipat produksi serial lokal. 

Industri kreatif terdiri dari sektor konten yang menghasilkan nilai ekonomi dan 
sektor layanan yang menciptakan nilai sosial. Dalam definisi industri kreatif Jepang, ada 
beberapa segmen spesifik Jepang yang bisa dibandingkan dengan produk Inggris, yaitu 
manga, anime dan game. Sedangkan definisi industri kreatif yang dilakukan oleh 
Inggris adalah semacam definisi umum industri kreatif. Namun justru perbedaan 
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spesifik dan unik inilah yang membuat Jepang memperoleh keunggulan dan keuntungan 
untuk pasar internasional. 

2. Korean Wave 

Perkembangan industri kreatif di Korea berawal dari industri perfilman dan telah 
berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekarang, produk kreatif 
digital Korea telah tersebar di beberapa negara di Asia seperti Jepang, Cina dan negara-
negara di Asia Tenggara, bahkan beberapa negara di belahan benua Eropa dan Amerika. 
Korean wave ini terdiri dari drama, musik (K-Pop), film, komik (Manhua), game dan 
animasi, yang kemudian diikuti oleh masuknya trend, bahasa, makanan, dan berbagai 
macam produk Korea lainnya. Korean wave telah menjadi soft power dan strategi awal 
diterimanya produk-produk Korea lainnya di berbagai belahan dunia. 

Kebangkitan film Korea sekarang ini berawal dari usaha Presiden Korea Park 
Chung-Hee yang setelah terpilih menjadi presiden pada tahun 1961 memberlakukan 
“kuota layar” yaitu periode minimum bagi teater atau bioskop untuk memutar film 
nasional, sehingga secara tidak langsung membatasi jam tayang film impor dan 
memberikan kesempatan bagi produsen film lokal untuk berkembang. Pada tahun 1986 
Motion Pictures Exporters Association of America menuntut senat Amerika untuk 
menekan Korea perihal regulasi kuota layar yang telah berlangsung sejak 1961 itu. Pada 
akhirnya regulasi kuota layar dicabut kemudian perlahan-lahan beberapa distributor film 
Amerika mulai dapat mendirikan kantornya di Korea Selatan. Sejak saat itu film-film 
Hollywood mulai membanjiri pasar lokal film di Korea Selatan. 

Pada 1994, Hollywood mendominasi 80% pasar perfilm-an di Korea, sedangkan 
film lokal jatuh di bawah 16%. Dalam salah satu laporan Dewan Penasehat Sains dan 
Teknologi Korea Selatan, total pendapatan dari film Jurassic Park melebihi nilai 
penjualan dari 1,5 juta mobil Hyundai, sebagai produk nasional yang paling 
membanggakan Korea pada saat itu. Hal ini membuat pemerintah Korea sadar bahwa 
industri digital harus diperhatikan. Di tahun yang sama, presiden Korea, Kim Young-
Sam menunjukkan laporan ke Presidential Advisory Board dan mengusulkan bahwa 
produksi media dan budaya dalam negeri harus didukung dan disubsidi sebagai bagian 
strategi negara dalam industri ekspor. Akhirnya dibuatlah biro industri budaya oleh 
Kementerian Kebudayaan Korea untuk mengembangkan sektor-sektor media digitalnya. 
Dan sejak saat itu blueprint industri kreatif Korea disiapkan. Pemerintah Korea juga 
mengajak konglomerat-konglomerat Korea dan perusahaan-perusahaan besar untuk 
mendukung dana bagi sektor industri digital ini. 

Setelah Korea Selatan dipaksa mencabut regulasi pembatasan impor barang-
barang berbasis budaya dari Jepang di tahun 1998, Korea Selatan mulai dibanjiri dengan 
produk komik, animasi dan lagu-lagu Jepang. Dalam menghadapi ‘serangan’ tersebut, 
Kementrian Kebudayaan Korea mengajukan permohonan penambahan subsidi dana 
untuk mendanai 300 departemen industri kreatif berbasis budaya Korea di bidang 
komik, animasi, game, film dan musik. Tak lama kemudian, masih di tahun yang sama 
pemerintah Korea mengucurkan dana sebesar 500 juta USD untuk menggarap industri 
kreatif sebagai media promosi budaya Korea. 

Akhirnya pada tahun 1999, film Korea dengan bujet tinggi yang berjudul 
“Shiri”, sukses besar di negaranya dan mengantongi pendapatan hingga 11 juta USD, 
melebihi pendapatan film produksi Hollywood “Titanic” di Korea. Kemudian di tahun 
2000, grup musik korea H.O.T menjadi grup musik pertama yang mengadakan konser 
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musik ke negara lain, yaitu di Beijing, dan mengalami sukses besar. Dua tahun 
kemudian, BoA menjadi artis penyanyi Korea pertama yang sukses meluncurkan 
albumnya di Jepang. 

Lima belas tahun dari usaha pemerintah Korea mengembangkan industri 
kreatifnya berbuah kesuksesan, bahkan dari sektor perfilman menunjukkan pertum-
buhan yang signifikan, yaitu dari tahun 1996 dengan nilai ekspor perfilman sebesar 6 
juta dollar dan impor perfilman sebesar 64 juta dollar, maka ditahun 2010 ekspor 
perfilman menjadi 187 juta dollar dan impor perfilman turun drastis menjadi 10,4 juta 
dollar. Produk industri kreatif Korea menjadi soft power yang mampu menghilangkan 
culture gap dan bahkan permusuhan yang terjadi sejak Korea Selatan memutuskan 
hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin hubungan dengan Cina. Kini K-pop 
lebih digemari di Taiwan dibandingkan musik yang berasal dari Hongkong maupun 
Jepang dan bahkan akhirnya banyak produk Korea mulai membanjiri Taiwan. Di 
kawasan Asia Tenggara saat ini, banyak produk kreatif digital Korea yang telah 
diterima di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Bahkan Korea telah memimpin 
di dunia game MMORPG, yang sangat populer di kawasan Asia Tenggara sekarang. 
Hampir setiap game produksi Korea yang diluncurkan di Indonesia mengalami 
kesuksesan karena berhasil menarik simpati pemain game di Indonesia yang jumlahnya 
lebih dari 60 juta, dan yang pasti menjadi tambahan pemasukan yang tidak sedikit bagi 
Korea Selatan. 

Kondisi market Indonesia yang sangat menjanjikan inilah yang membuat 
semakin banyak developer Jepang dan Korea mengadakan pameran game di Indonesia, 
bahkan beberapa developer asing ada yang mendirikan kantor cabangnya di Indonesia. 
Derasnya arus Korean Wave ini diikuti semakin populernya produk turunan lain negeri 
itu seperti fashion, aksesoris, produk kecantikan dan makanan. Kini produk-produk 
Korea dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita, bahkan menjadi bagian dari 
kebutuhan hidup saat ini, terutama di kalangan generasi muda Indonesia. 

3. UK Creative Industry 

Pada akhir tahun 1990-an, Inggris mulai mengembangkan industri kreatif 
sebagai bagian dari strategi brand nasionalnya. Departemen untuk kebudayaan, media 
dan olahraga mencanangkan sebanyak 13 industri sebagai sektor industri kreatif Inggris, 
dimana industri periklanan, arsitektur, desain, video, TV, radio, dan fotografi termasuk 
di dalamnya. Sepuluh dari sektor-sektor tersebut adalah merupakan industri kreatif jasa 
yang tidak bisa dikomersialisasikan dan cenderung memiliki nilai ekonomi kecil karena 
tidak menghasilkan IP. 

Industri kreatif di Inggris yang menghasilkan beberapa IP diantaranya: 

 Jaguar Land Rover 
Mobil hemat energi yang berharga lebih dari 1 milyar Rupiah. 

 Dyson 
Penyedot debu hemat energi dan berkekuatan besar. 

 Gordon Murray Design 
Penemu sistem manufaktur mobil dengan kerangka yang lebih efisien. 

 Plumen 
Lampu bohlam hemat energi. 

 Sugru 
Substansi yang terbuat dari silikon untuk memperbaiki benda-benda yang rusak. 
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 Gumdrop 
Permen karet yang bisa di-daur ulang menjadi karet. 

Di Inggris pada bulan April tahun 2013, NESTA (National Endowment for 
Science Technology and the Arts) meluncurkan makalah berjudul A Manifesto for the 
Creative Economy. Dalam acara tersebut, Hasan Bakhi, Direktur dari NESTA di bagian 
industri kreatif, regulasi digital dan riset berbicara mengenai fakta dan statistik dibalik 
kesuksesan industri kreatif, dan bagaimana industri kreatif dapat menjadi strategi inti 
yang membuat perekonomian Inggris bangkit, namun tidak ada satupun perwakilan 
pemerintah Inggris yang hadir di sana. Kemudian dengan mengacuhkan fakta-fakta 
bahwa industri kreatif adalah harapan bagi pulihnya ekonomi nasional,  Maria Miller, 
salah satu anggota parlemen Inggris, memberikan komentar yang mengasingkan serta 
meremehkan pelaku industri kreatif.  Di Inggris sekarang inipun pelaku industri kreatif 
juga menghendaki adanya diskusi yang intensif dengan pemerintahnya. 

C. Kesimpulan 

Indonesia dengan segala potensi budaya, pariwisata dan peluang marketnya 
menjadi sebuah fenomena yang unik. Di satu sisi banyak sumber daya manusia yang 
berpotensi yang sudah teruji di dunia internasional, namun di sisi lain seolah-olah 
industri kreatif di dalam negeri mandul, hidup dan berkembang 9% per tahun akan 
tetapi tidak menghasilkan karya, sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi dan nilai 
estetika baru. Di dalam komunitas kreatif sendiri sebenarnya sedang terjadi gerakan 
untuk berkarya dan berusaha bertahan dari gempuran produsen-produsen asing, namun 
dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang mendirikan cabangnya di Indonesia, 
serta persaingan dalam mendapatkan kapital, dan juga tenaga kerja dan pasar semakin 
tinggi pula, menjadikan industri kreatif lokal seperti diserang dari segala arah di 
negerinya sendiri. 

Sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membang-
kitkan perekonomian nasional, jika pemerintah memberikan dukungan kepada industri 
kreatif digital. Industri kreatif digital menjadi inti dari salah satu strategi dalam 
melakukan penetrasi produk-produk turunan lainnya yang pada akhirnya dapat 
menembus pasar global. Suatu ketika dalam sebuah pameran industri kreatif di Inggris, 
di mana Indonesia menyewa banyak booth terdengar komentar dari salah seorang 
pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia tidak punya strategi branding untuk 
menjual produk-produknya. Sungguh, komentar ini sangat memprihatinkan dan patut 
ditanggapi dengan serius. 

Komentar dari pengamat itu sangat beralasan mengingat Indonesia adalah 
sebuah negara yang luas dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak. Dan, ini 
adalah sebuah potensi. Sebagai asumsi saja apabila 1% dari penduduk Indonesia mau 
mewujudkan ide kreatifnya, maka dapat dihasilkan 2,4 juta karya setiap tahunnya. 
Contoh yang lain lagi adalah, seandainya setiap suku bangsa membuat konten kreatif 
digital baik komik, animasi, game, film dan juga musik yang berkaitan dengan budaya 
setempat, maka akan dihasilkan masing-masing 300 produk setiap tahun, dan setiap 
karya yang berhasil diluncurkan atau dijual ke luar negeri dapat membantu 
membranding industri spillover seperti makanan daerah, kain tradisional, industri 
kerajinan tangan dan produk merchandise lainnya.  
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Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka industri kreatif inti 
di Indonesia, seperti komik, animasi dan game sudah selayaknya mendapat dukungan 
penuh, terutama dari pemerintahnya sendiri. Dari semua studi kasus industri kreatif di 
Jepang, Korea, Cina, Malaysia, Thailand menjelaskan pentingnya peranan pemerintah 
dalam menentukan nasib industri kreatif di negara mereka masing-masing. Beberapa 
pemerintah negara di Asia, berperan sangat aktif mendorong industri kreatif digital-nya. 
Guna lebih memahami permasalahan industri kreatif digital di Indonesia, pemerintah 
harus membuka kesempatan bagi pelaku industri kreatif digital untuk melakukan temu 
dialog guna menemukan solusi bersama.  

Lima hal penting dalam mewujudkan industri kreatif agar bisa menjadi motor 
utama bagi kebangkitan ekonomi di Indonesia antara lain: 

1. Perubahan paradigma dan strategi industri kreatif. 

Penempatan industri kreatif yang sesuai dengan logika pemasaran yaitu industri 
kreatif digital seperti komik, novel, game dan animasi, sebagai lini depan dalam 
membangun branding bagi industri kreatif turunan lainnya seperti pakaian, handicraft, 
makanan dan lain lain. 

2. Inkubasi industri kreatif.  

Jika Jepang membentuk industri kreatif-nya selama lebih dari 40 tahun, Korea 
membangun industri kreatifnya dalam 15 tahun. Maka sekarang sudah saatnya bagi 
pemerintah Indonesia untuk memulai inkubasi industri kreatifnya, sebelum industri 
kreatif lokal diinkubasi oleh negara lain. 

3. Regulasi.  

Adanya rancangan regulasi yang mendukung perkembangan industri kreatif 
digital, yaitu aturan-aturan yang dapat membantu industri kreatif berkembang dan 
mendapat perlindungan pasar lokal. 

4. Dialog dengan asosiasi kreatif.  

Sekarang ini sudah ada asosiasi kreatif yang berbasis IP, dimana anggotanya 
adalah pelaku-pelaku kreatif dari berbagai bidang dan daerah. Asosiasi kreatif ini dapat 
menjadi tolok ukur perkembangan industri kreatif di Indonesia apalagi jika pemimpin 
asosiasi ini terlibat di dalamnya.  

5. Pembentukan roadmap industri kreatif.  

Untuk menjadi motor kebangkitan ekonomi, industri kreatif perlu mempunyai 
roadmap. Walaupun tetap diperlukan adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi 
terkait. Jika tidak, maka industri kreatif Indonesia akan menjadi seperti 10 dari 14 sub 
sektor ekonomi kreatif sekarang, yaitu hanya menjual jasa dan menjadi ‘tukang’ di 
negeri sendiri. 
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