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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENGEMBANGAN EKONOMI 

LOKAL DAN EKONOMI KREATIF 

 

2.1 Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal  

 Pembangunan lokal  (Local Development) diartikan sebagai pertumbuhan suatu 

lokalitas secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, bedasarkan potensi-potensi yang 

dimilikinya (Sastranegara, 2014). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan 

sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah, 

dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk 

mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Pembangunan ekonomi lokal 

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan 

bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset 

pengalaman (Haeruman, 2001). Suatu wilayah dapat berkembang lebih baik dengan 

berlandaskan upaya PEL membutuhkan suatu kebijakan yang mendorong inovasi 

dalam struktur industri yang terintegrasi  (Supriyadi R, 2007). Beberapa faktor yang 

harus dipertimbangkan bagi pengembangan ekonomi lokal tersebut adalah:  

a. Memperbaiki keberadaan sumber daya ekonomi lokal melalui investasi baik 

modal fisik maupun manusia.  

b. Memperbaiki fleksibilitas ekonomi lokal 

c. Mendorong pengembangan atau masuknya perusahaan layanan bisnis  khusus, 

terspesialisasi. 

d. Terbangunnya kapasitas pendidikan dan penelitian wilayah. 
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e. Terbangunnya hubungan antar bisnis-bisnis lokal, serta jalinan hubungan 

antara masyarakat lokal dengan lembaga litbang, serta jalinan hubunganantara 

masyarakat lokal dengan lembaga-lembaga pendidikan dan litbang.  

f. Tertariknya perusahaan dari luar wilayah yang memungkinkan usaha yang ada 

tetap berhasil dari layanan bisnis yang tersedia sebelumnya. 

g. Memasarkan kemampuan dan keunggulan wilayah kepada dunia usaha dluar 

wilayah. 

h. Keahlian individu dan wirausaha terpasarkan hingga tercapainya kualitas hidup 

di wilayah. 

 Sedangkan menurut ekonomi Intenational Labour Organization (ILO) 

pengembangan Ekonomi Lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan 

antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang 

memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan 

secara umum, dengan menggunakan sumberdaya lokal dan keuntungan kompetitif 

dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak 

dan merangsang kegiatan ekonomi. 

 Dalam hal ini Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan suatu konsep yang 

bertumpu pada lokalitas dalam melaksanakan pembangunan suatu daerah (wilayah). 

Dalam kosepnya, masyarakat menentukan masa depan mereka sendiri dengan 

mengidentifikasi potensi (sumberdaya) lokal dengan memikirkan kegiatan ekonomi 

apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Menurut 

Blakley (2010) tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan 

dan meningkatkan jumlah dan jenis lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan 

keterampilan dan keahlian masyarakat lokal. Semakin berkembang lapangan pekerjaan 

bagi tenaga kerja lokal, semakin meningkat pula kesejateraan masyarakat. Dalam hal 

ini tujuan dan sasaran dalam pengembangan ekonomi lokal meliputi : 

1. Terlaksananya upaya percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal melalui 

pelibatan pemerinatah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi 

masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. 
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2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya 

percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal diantara stakeholder secara sinergis. 

3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya 

percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal. 

4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomi dan 

berkelanjutan. 

5. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) 

6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya 

pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 

7. Terwujudnya peningkatan Pemerataan antar kelompok, antar sektor, dan antar 

wilayah. 

8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. 

 

1.1.1 Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Konsep Pengembangan Wilayah 

 Pengembangan ekonomi lokal termasuk dalam Development From Within, 

dalam hal ini berarti konsep pengembangan wilayah yang memadukan antara 

pengembangan dari atas dan pengembangan dari bawah. Pengembangan ekonomi lokal 

pada dasarnya merupakan proses dimana pemerintah lokal dan atau kelompok-

kelompok masyarakat mengelola sumber daya dan melakukan kerja sama dengan pihak 

swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang dirumuskan dengan baik dalam zona ekonomi (Bahan kuliah 

pengembangan lokal, 2020). Sehingga, pengembangan ekonomi lokal merupakan 

proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, 

merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

(Blakely and Bradshaw, 1994). Sedangkan menurut Word Bank (2002) Pengembangan 

Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses dimana masyarakat pemerintah, para pengusaha 

dan sektor non-pemerintah bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang 

lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. 



33 
 

2.1.2 Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal 

 Dalam penerapannya pengembangan ekonomi lokal memiliki beberapa hal 

yang menjadi fokusnya (Habib, 2012). Dimana berdasarkan berbagai definisi di atas 

maka Pengembangan Ekonomi Lokal berfokus pada hal – hal sebagai berikut : 

1. Peningkatan kandung lokal 

2. Pelibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan startegis 

3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi 

4. Pembangunan berkelanjutan  

5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal 

6. Pengembangan usaha kecil dan menengah 

7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif 

8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor, dan antar 

daerah. 

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. 

 Dalam keterkaitan dan fokus kebijakannya Pengembangan Ekonomi Lokal 

berfokus pada tiga komponen yaitu perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat & 

pengembangan komunitas, dan pembangunan wilayah dimana hal tersebut merupakan 

hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti 

pada diagram keterkaitan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Sumber: Habib, 2019 

 

 

Perluasan Ekonomi 

Pembangunan 

Wilayah 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pengembangan Komunitas 

GAMBAR 2.1 

KETERKAITAN DAN FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 
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- Perluasan Ekonomi dengan kebijakan berupa investasi, promosi, persaingan 

usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, 

pengembangan keahlian. 

- Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan Komunitas dengan kebijakan: 

Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan 

kemiskinan. 

- Pembangunan Wilayah dengan kebijakan kawasan industri pusat pertumbuhan, 

pengembangan komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan 

usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan. 

 

 Blekly dan Leight (2013) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan 

ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu perluasan kesempatan bagi 

masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses 

produksi dan pemasaran, dan keberdayaan lembaga jaringan kerja untuk kemitraan 

antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal sendiri 

terdiri dari tiga komponen yaitu peningkatan standart kehidupan masyarakat, 

pengembangan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan pengembangan ekonomi 

untuk meningkatkan dan mendorong penggunaan sumberdaya dan produksi 

berkelanjutan. 

 

2.1.3 Kriteria Pengembangan Ekonomi Lokal 

 Kriteria-kriteria dari ekonomi lokal menurut Blakley, 1987 antara lain sebagai 

berikut : 

a. Bahan Baku dan Sumber Daya Lokal 

 Bahan baku lokal merupakan bahan yang digunakan dalam sebuah 

proses membentuk suatu barang jadi. Dalam kriteria  ini menjelaskan bahwa 
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bahan baku yang diperoleh itu harus dihasilkan oleh masyarakat di sekitar 

wilayah industri. Sumber daya merupakan suatu input untuk dijadikan sebuah 

output melalui suatu proses atau transformasi/perubahan. Sumber daya secara 

umum dibagi 2 yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.  

 Jika melihat pada pengertian  blakely,  bahan baku untuk pengembangan 

ekonomi lokal harus bahan baku yang dihasilkan atau  memang diolah di dalam 

kawasan industri tidak boleh bahan baku dari luar karena itu akan mengurangi 

sektor basis. Sedangkan batasan dalam penelitian yaitu, bahan baku yang akan 

di teliti adalah perolehan bahan baku yang diperoleh  di dalam  kawasan industri  

itu sendiri, walau memang bahan baku ini masih dari luar dan dari dalam 

industri hanya sebagai perantara yaitu si penyedia bahan baku.  

 

b. Dapat digerakan oleh Penduduk Lokal sessuai dengan kemampuan penduduk 

lokal 

Dapat digerakan oleh penduduk lokal yaitu kegiatan industri dalam menunjang 

ekonomi lokal digerakan sepenuhnya oleh penduduk lokal dengan 

menyesuaikan kemampuan penduduk lokal yang ada. 

 

c. Pengusaha dan Tenaga Kerja Dominan merupakan Tenaga Kerja Lokal 

Kriteria ini mengharuskan baik pengusaha dan tenaga kerja  harus dominan atau 

sebagian besar adalah penduduk lokal. Untuk menumbuh kembangkan 

perekonomian lokal, sumber daya manusia dalam sebuah industri harus berasal 

dari masyarakat lokal. 

 

d. Melibatkan Sebagian Besar Penduduk Lokal 

Dalam suatu proses kegiatan industri, masyarakat lokal dilibatkan   didalamnya. 

Tidak hanya dalam prosesnya, masyarakat bisa ikut terlibat dalam hal lainnya, 

seperti dalam hal penyediaan bahan baku atau dalam hal memasarkan hasil 

produk industri. Keterkaitan antar industri dengan masyarakat menjadi penguat 

untuk meningkatkan perekonomian dikawasan tersebut. Tujuan dari 
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kerterkaitan tersebut untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi di dalamnya. 

 

e. Skala pelayanan kecil ditunjukan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja 

Skala dalam pelayanan, baik dalam jumlah modal, produksi dan pemasaran 

yang lingkup pelayanannya masih kecil. 

 

f. Terdapat organisasi/kelompok kegiatan ekonomi 

Dalam suatu kawasan industri terdapat adanya organisasi atau kelompok untuk 

membantu  kegiatan ekonomi. Organisasi atau kelompok kegiatan ekonomi 

tersebut merupakan organisasi yang memang terbentuk dari adanya kegiatan 

industri tersebut, untuk mendorong dan mengembangkan industri yang ada. 

Organisasi atau kelompok ini bisa bersifat kelembagaan pemerintah atau 

swasta. 

 

g. Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain 

Adanya keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain dalam kegiatan industri. 

Keterkaitan ini harus ada dalam kegiatan industri, yaitu hubungan satu kegiatan 

ekonomi dengan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti dalam hal penyedia bahan 

baku, industri membutuhkan bahan baku dari luar industri, ini berarti adanya 

hubungan antara si penyedia bahan baku dengan industri. 

 

h. Memunculkan Wiraswasta Baru 

Memunculkan wiraswasta baru dalam pengertian kegiatan suatu industri dapat 

memunculkan usaha baru, baik dampak secara langsung atau tidak langsung 
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2.2 Definisi Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif menurut Diktum Pertama Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 

adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat 

individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai 

ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut 

Rochmat Aldy dalam buku Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia (2016), 

Ekonomi kreatif adalah kegiatan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumberdaya yang bukan hanya 

terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta, dan 

kreativitas. Istilah ekonomi kreatif ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama 

John Hownkins, penulis buku “Creative Economi, How People Make Money from 

Ideas”. John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value 

as a result of idea (penciptaan nilai sebagai hasil dari penjabaran ide-ide). Hownkins 

menjelaskan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya 

melakukan hal – hal yang rutin dan berulang, karena bagi masyarakat menghasilkan 

ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Sedangkan menurut 

Kelompok Kerja Desain Power Kementerian Perdagangan RI dalam Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Indonesia 2010 - 2014 (Kementerian Perdagangan RI, 2009: 4) 

ekonomi kreatif adalah era ekonomi yang baru yang mengutamakan informasi dan 

kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia 

sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan studi ekonomi 

kreatif yang dilakukan United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) pada tahun 2010 mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai: “Sebuah 

konsep yang berkembang berdasarkan asset kreatif yang berpotensi menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan”. 

 Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan 

perekonomian di Indonesia yang mana dengan berkembangnya ekonomi kreatif ini 

Indonesia dapat mengembangkan ide dan talenta masyarakat untuk dapat berinovasi 

dan menciptakan suatu hal. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Nasional 2015 – 2019 serta isu strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif 

nasional, dirumuskan visi “Ekonomi Kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia 

yang berdaya saing dan masyarakat yang berkualitas hidup”. Adapun misi dari 

ekonomi kreatif yaitu mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya 

lokal yang beraya saing, dinamis, dan berkelanjutan.  

 

2.2.1 Peranan Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama 

dalam menghasilkan pendapatan (income generation), menciptakan lapangan kerja 

(job creation), meningkatkan teknologi (technology development), menambah 

kekayaan intelektual (intellectual property). Oleh sebab itu, ekonomi kreatif dapat 

dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunana ekonomi suatu bangsa 

(Suryana, 2013 : 36, dalam Barus, 2015). Kreativitas sendiri dapat meningkatkan peran 

ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan, yang pada 

gilirannya dapat mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, 

rendahnya pendidikan, kesehatan, ketimpangan, dan persoalan ketidakstabilan sosial 

lainnya.  

 Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya 

permintaan terhadap tenaga kerja yang akan memperluas kesempatan kerja. 

Meningkatnya kesempatan kerja tersebut akan mendorong tingkat pendapatan 

masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat.. Dalam hal ini semakin 

meluasnya kesempatan kerja akan berdampak pada berkurangnya pengangguran dan 

peningkatan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan (Prasetyo, 2008, dalam Barus, 

2015). 
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2.2.2 Klasifikasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif 

 Sistem ekonomi kreatif yang berbasis kepada modal kreativitas sumberdaya 

manusia, berpeluang mendorong daya saing bangsa Indonesia di masa depan. Dalam 

hal ini sumberdaya manusia Indonesia yang jumlahnya sangat besar memiliki 

kemampuan untuk berkreasi untuk meciptakan inovasi, maka kreativitas yang dimiliki 

tersebut akan menjadi sumberdaya terbarukan yang tidak akan habis. Berdasarkan 

Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah menjelaskan bahwa sub sektor dalam 

ekonomi kreatif ini terbagi menjadi 16 sub sektor ekonomi kreatif, yang dijelaskan 

dalam buku Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia, yaitu sebagai berikut :  

1. Aplikasi dan Pengembangan Permainan 

Sub sektor permainan ini merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan 

kreasi, produksi, dan disribusi permainan computer dan video yang bersifat 

hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub sektor pengembangan permainan 

interaktif bukan didominasi sebagai hanya sebagai hiburan tetap juga sebagai 

alat bantu pembelajaran ataupun edukasi. 

2. Arsitektur 

Arsiterktur merupakan suatu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain 

bangunan, baik secara makro maupun mikro seperti arsitektur taman dan desain 

interior. Dari segi budaya, keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah 

menunjukkan karakter Bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam 

budaya. Sedangkan dalam hal pembangunan, arsitektur berperan dalam 

merancang dasar pembangunan. Karena potensinya yang sangat besar, Bekraf 

memasukkan arsitektur sebagai salah satu sub sektor yang layak untuk dikelola 

secara lebih serius. 

3. Desain Interior 

Desain interior ini merupakan kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan 

kualitas inerior, menyediakan layanan terkait ruang interior untuk 



40 
 

meningkatkan kualitas hidup, memnuhi aspek kesehatan, keamanan, dan 

kenyamanan publik. 

4. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual ini menggunakan gambar untuk menyampaikan 

informasi atau pesan seefektif mungkin.  

5. Desain Produk 

Kegiatan kreatif yang terkait denga desain produk merupakan proses kreasi 

sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga 

bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.  

6. Fashion 

Kegiatan kreasi yanng berkaitan dengan fashion adalah kegiatan kretif yang 

terkait dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, aksesoris, serta mode lainnya, 

serta distribusi produk fashion. 

7. Film, Animasi, dan Video 

Kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi seperti film, animasi, dan 

video. 

8. Fotografi 

Perkembangan sub sektor fotografi didukung oleh minat masyarakat saat ini 

terhada dunia fotografi. 

9. Kriya 

Kerajinan (kriya) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produski, 

dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Kriya meliputi 

segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil.  

10. Kuliner 

Kegiatan kreatif dengan usaha inovasi yang menawarkan produk – produk 

kuliner yang menarik, mulai dari penyajianm cara pembuatan, sampai dengan 

komposisi makanan ataupun minuman yang disajikan. Dimana kegiatan 

persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang 

menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan kearifan lokal. 

 



41 
 

11. Musik 

Kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau komposisi, 

pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 

12. Penerbitan 

Penerbitan meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten 

dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digitala serta 

kegiatan berita lainnya. 

13. Periklanan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, dimana periklanan ini 

merupakan hal yang dilakukan untuk memasarkan produk dan jasa mereka 

denga menajdi media paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. 

14. Seni Pertunjukan 

Kelompok seni pertunjukan meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

usaha dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, tarian traditional, 

tarian kontemporer, drama musik-traditional, musik-teater, opera, music etnik, 

desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata 

pencahayaan. 

15. Seni rupa 

Ruang seni akan menciptakan karya dan dapat digunakan untuk saling berbagi 

pengetahuan yang berupa keahlian kreatif sehingga mendorong perkembangan 

budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi yang berkelanjutan. 

16. Televisi dan Radio 

Televisi sendiri merupaka kegiatan kreatif yang meliputi proses pengembasan 

gagasan dna informasi secara berkualita kepada penikmatnya dalam bentuk 

suara dan gambar yang disiarkan kepada public dalam bentuk virtual secara 

teratur dan berkesinambungan. Sedangkan radio sendiri merupakan proses 

pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya 

dalam format suara yang disiarkan kepada penikmatnya dalam bentuk suara 

yang diasiarkan ke publik dengan bentuk virtual. 
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2.2.3 Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kreatif 

 Industri Kreatif pada umumnya dapat diartikan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Ekonomi Kreatif yang terkait dengan pemanfaatan pengetahuan,  

informasi dan teknologi. Definisi Industri Kreatif yang saat ini banyak digunakan oleh 

pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif, adalah definisi berdasarkan UK 

DCMS Task Force (1998): 

“Industri kreatif merupakan industri yang mempunyai keaslian dari kreatifitas 

individual, ketrampilan dan bakat, yang memiliki potensi untuk menciptakan 

kesehteraan dan peciptaan lapangan pekerjaan melalui generasi dan eksploitasi 

kekayaan intelektual dan konten” 

Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan industri kreatif, namun ekonomi kreatif 

memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Ekonomi kreatif tidak hanya 

terkait dengan dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, namun juga penciptaan 

nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan. Industri kreatif merupakan 

penggerak penciptaan nilai pada ekonomi kreatif. Indsutri kreatif dipandang semakin 

penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian, berbagai pihak 

berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama dimana 

pada abad ke – 21 industri begantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas 

dan inovasi. Dalam proses penciptaan nilai kreatif, industri kreatif tidak hanya 

menciptakan transaksi ekonomi, tetapi juga transaksi sosial dan budaya. Proses umum 

yang terjadi dalam rantai nilai kreatif adalah kreasi – produksi – distribusi - 

komersialisasi, namun setiap kelompok industri kreatif memiliki rantai nilai kreatif 

yang berbeda.(Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : 2014).  

Dalam pengembangannya industri kreatif memiliki berbagai tantangan dari sisi 

Sumber Daya Kreatif, Sumber Daya Pendukung, Kelembagaan, Infrastruktur dan 

Teknologi, Industri Pemasaran, serta Pembiayaan. Beberapa tantangan tersebut antara 

lain : 
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- Sumber Daya Kreatif : Kolaborasi antar pelaku, dan pelaku cenderung masih 

bermain sendiri-sendiri. 

- Sumber Daya Pendukung : Bahan baku untuk beberapa industry sangat terbatas 

sehingga menghambat proses kreatif.  

- Kelembagaan : Tidak ada suatu lembaga atau hub atau platform yang bias 

menyediakan seluruh informasi yang bisa membantu akselerasi pelaku usaha 

kreatif. 

- Infrastruktur dan Teknologi : Tidak meratanya akses terhadap peralatan yang 

bisa membantu proses kreasi, produksi dan distribusi di seluruh Indonesia. 

Biaya produksi yang terus meningkat sehingga memperkecil margin. 

- Industri : Model bisnis pelaku industri kreatif banyak yang kurang inovatif 

sehingga kurang bisa bersaing dengan produk internasional. 

- Pemasaran : Pemahaman untuk pemasaran yang efektif masih kurang dan juga 

biaya pemasaran yang tinggi masih menghambat beberapa pelaku yang 

potensial untuk berkembang. 

- Pembiayaan : Akses pembiayaan masih belum merata di seluruh Indonesia, dan 

pengetahuan mengenai alternatif untuk mendapatkan modal seperti melalui 

investor, sponsor dan sistem crowdfunding belum merata (Sumber: Dellyana et 

al. 2014). 

 

2.3 Tenaga Kerja atau Pelaku Usaha 

 Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan personalia atau sumber 

daya manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara makro 

maupun mikro. Secara makro, tenaga kerja atau manpower adalah kelompok yang 

menduduki usia kerja. Dimana tenaga kerja secara makro bersifat kuantitas, yaitu 

jumlah penduduk yang mampu bekerja dengan ciri bata usia minimal 10 tahun atau 15 

tahun. Sedangkan secara mikro, tenaga kerja adalah karyawan atau employee yang 

mampu memberikan jasa dalam proses produksi, yang bersifat kualitas yaktu sebagai 

jasa yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini tenaga kerja sering dipandang 

sebagai human atau intellectual capital perusahaan. 
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 Dalam pembangunan ekonomi di setiap negara akan membutuhkan sumber 

daya, salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi adalah 

sumber daya manusia, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam 

pembangunan karena sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu faktor 

penggerak produksi. Dimana ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator 

pembangunan ekonomi, masalah ketenagakerjaan merupakan suatu masalah 

pembangunan yang kompleks dan besar. Dimana dapat dilihat dari sisi demografis 

masalah ketenagakerjaan yang masih di hadapi Indonesia yaitu kesempatan kerja yang 

tidak sebesar jumlah penduduk dan Angkatan kerjanya. Hal ini terlihat dari semakin 

meningkatnya tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

kesempatan kerja ini menjadi salah satu kunci penting dalam penanggulangan masalah 

pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Dimana, semakin besar pendapatan yang diterima suatu 

daerah seacara otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut 

semakin berkembang, dengan begitu peluang terbukanya kesempatan kerja di daerah 

tersebut semakin besar (Barus, 2015). 

 Karakteristik pelaku usaha berdasarkan International Labour Organization 

(ILO) dilihat dari ketenagakerjaan dengan indikator keterlibatan tenaga kerja, kapasitas 

tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Pada indikator keterlibatan tenaga kerja perlu 

dilihat dari partipsipasi kerja dari karakteristik pelaku usaha diantaranya jenis kelamin 

dimana adanya kesetaraan gender, usia tenaga kerja, pekerjaan lain atau pekerjaan 

kedua, latar belakang pendidikan. Kemudian pada kapasitas tenaga kerja, karakteristik 

dilihat dari pendidikan, keikutsertaan pada pelatihan dan kepemilikan sertifikat dimana 

kedua hal tersebut menjadi keterampilan pelaku usaha, serta lama bekerja. Lalu kualitas 

tenaga kerja dapat dilihat dari kapasitas tenaga kerja. 

 Meningkatkanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai 

merupakan hal penting bagi pembangunan ekonomi sehingga dengan pendidikan dan 

pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan 

terampil sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang 
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besar akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. 

Berdasarkan Kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu : 

- Tenaga Kerja Terdidik : Tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau 

kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah baik dari Pendidikan 

formal maupun non formal. Dimana tingkat pendidikan seseorang dapat 

mempengaruhi keahlian atau keterampilan yang dimiliki dan mempengaruhi 

tingkat penyerapan tenaga kerja. Kualitas pendidikan yang rendah 

mengindikasikan kualitas tenaga kerja yang rendah pula, serta memicu 

rendahnya penyerapan tenaga kerja karena tidak terisinya lowongan pekerjaan 

tersedia oleh para pencari kerja karena dipicu oleh rendahnya tingkat 

pendidikan yang dibutuhkan. Contoh : Pengacara, dokter, guru, dan lain-lain 

(Alam, 2006). 

- Tenaga Kerja Terlatih : Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang 

tertentu dengan melalui pengalaman kerja, tenaga kerja terampil dibutuhkan 

latihan secara terus menerus sehingga mampu menguasai pekerjan tersebut. 

Peningkatan kualitas pada sumber daya manusia merupakan hal yang perlu 

dilakukan meningkatkan kemampuan berdaya saing. Kualitas tenaga kerja 

dapat dilihat dari pengelolaan pelatihan yang akan meningkatkan produktivitas 

tinggi dan tenaga kerja mampu bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang 

tinggi. Contohnya : Ahli bedah, Mekanik, dan lain – lain. (Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, 2011).   

- Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Terlatih : Tenaga kerja yang biasanya hanya 

mengandalkan tenaga saja serta tidak memerlukan pendidikan dan latihan. 

Contohnya : Buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain – lain 

(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011).   

 Dalam pengembangannya ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal 

terasa semakin penting, karena banyaknya pencari kerja di daerah yang belum 

tertampung oleh peluang kerja yang ada. Oleh karena itu sektor industri ini diakui 

sebagai sektor usaha yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta 
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menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini berarti sektor 

industri dapat memberi peluang kesempatan kerja dimana kesempatan kerja yang 

tersedia untuk berkerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), besarnya 

kesediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 

proses produksi, dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk 

bekerja yang ada pada kegiatan ekonomi (Sudarsino, 2008 dalam buku Deskripsi 

Perencanaan Ketenagakerjaan). 

 

2.4 Kebocoran Ekonomi (Leakage) 

 Kebocoran ekonomi (economic leakages) mengacu pada kondisi hilangnya 

kesempatan masyarakat di suatu wilayah untuk memperoleh pendapatan akibat adanya 

aliran nilai tambah keluar wilayah. Sementara itu Bendavid (1991) menyebut 

kebocoran sebagai tipe pengeluaran yang tidak meningkatkan tambahan pendapatan 

domestik seperti pada pengeluaran pembelian barang-barang impor, pembelian di luar 

wilayah, pengeluaran pajak, tabungan, dan sejenisnya yang tidak meningkatkan arus 

pendapatan bagi masyarakat dan wilayah tersebut. Banyaknya impor dan pembelian 

yang dilakukan masyarakat suatu wilayah di luar wilayahnya menunjukkan rendahnya 

aktifitas penciptaan nilai tambah (produksi olahan) di wilayah tersebut. Kebocoran 

ekonomi wilayah ini mengukur seberapa besar potensi pendapatan suatu wilayah yang 

tidak dapat dinikmati oleh wilayah itu karena adanya aliran sumber daya ke luar  

wilayah tanpa melalui proses penciptaan nilai tambah (add value) terlebih dahulu.   

  Terdapat beberapa bentuk kebocoran ekonomi yang pertama kebocoran oleh 

wisatawan yaitu aliran uang dari pengeluaran wisatawan akan memberikan dampak 

terhadap perekonomian lokal baik berupa dampak langsung (direct effect) maupun 

dampak tidak langsung (induced effect) dan juga kebocoran oleh pelaku usaha dimana 

dapat terjadi karena input dan output bahan baku pelaku usaha tersebut seperti impor 

barang oleh pelaku usaha, jika import barang dan jasa rendah serta penjualan produk 

lokal dimaksimalkan maka tingkat kebocoran rendah dan apabila tidak adanya inovasi 
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pada produk lokal maka akan menimbulkan kebocoran ekonomi yang tinggi (Archer 

& Cooper, 1994). 

 

2.5 Kesejahteraan 

 Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan suatu proses 

pembangunan ekonomi dimana stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan 

masyarakat yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk 

menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal sendiri 

merupakan suatu pengembangan yang penting dan strategis dalam menggali berbagai 

sumber daya lokal yang dimiliki suatu wilayah, disamping dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 

pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurukan tingkat kemiskinan, 

juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Blekly dan Leight (2013) 

menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari 

beberapa indikator yaitu :  

1. Perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil. 

2. Meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kecil. 

3. Keberadaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan 

pemasaran. 

4. Keberadaan lembaga jaringan kerja untuk kemitraaan antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat lokal. 

 Pengembangan ekonomi lokal terdapat tiga komponen yaitu peningkatan 

standart kehidupan masyarakat, pengembangan ekonomi untuk mengurangi 

kesenjangan, dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan dan mendorong 

penggunaan sumberdaya dan produksi berkelanjutan. Sehingga, dalam pengembangan 

ekonomi lokal salah satu komponennya yaitu berupa pengembangan ekonomi untuk 

memantapkan standart kehidupan minimal komunitas serta meningkatkan sepanjang 

masa, yang memiliki cakupan berupa penciptaan lapangan pekerjaan, menjamin 
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keberlanjutan pekerjaan, peningkatan pendapatan yang cukup tinggi agar individu atau 

keluarga terbebas dari kemiskinan, peningkatan kemampuan konsumsi barang dan jasa, 

peningkatan kualitas rumah, peningkatan askses pada pelayanan kesehatan, dan 

peningkatan akses pada Pendidikan (Tjokropandojo, 2016) 

 Menurut Sayogyo (1984) dalam buku Model Pengentasan Kemiskinan 

Masyarakat Pesisir Berbasis Pengentasan Ekonomi Dan Literasi Sosial mendefinisikan 

kesejahteraan sebagai pemerataan pembangunan yaitu peluang berusaha, peluang 

bekerja, tingkat pendapatan, tingkat pangan, sandang dan perumahan, tingkat 

pendidikan dan kesehatan, peran, serta pemerataan antar daerah desa atau kota, dan 

kesamaan dalam hukum Pada masyarakat industri, peluang usaha yang diciptakan oleh 

pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga 

berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut UU No 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Kesejahteraan dapat diukur berdasarkan indikator- indikator yang ada. 

Adapun indikator- indikator tersebut menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 

2015, yaitu : 

1. Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima dan terhitung dalam jangka 

waktu tertentu. Tingkat pendapat yang tinggi dapat memberikan peluang dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup. 

 

2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga 

Dengan menggunakan data pengeluaran rumah tangga maka dapat diketahui pola 

konsumsi rumah tangga secara umum dengan indikator proporsi pengeluaran untuk 

pangan dan non pangan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan 

tolak ukur guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah 
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presentase pengeluaran untuk pangan maupun non pangan terhadap total 

pengeluaran, maka makin membaik pula tingkat kesejahteraan penduduknya. 

 

3. Keadaan tempat tinggal 

Kriteria tempat tinggal yang dinilai adalah jenis atap rumah, dinding rumah, status 

kepemilikan rumah, lantai rumah, dan luas lantai rumah. 

 

4. Fasilitas tenpat tinggal 

Adapun fasilitas tempat tinggal yang dinilai, yaitu pekarangan, alat elektronik, 

pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, 

sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memeroleh air minum, sumber air 

minum, WC. 

 

5. Kesehatan anggota keluarga 

Kesehatan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan umat manusia. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adapun 

pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis.  

 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 

Kemudahan pelayanan kesehatan, yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak took obat, 

penaganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi. 

 

7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan 

Kriteria kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan yaitu biaya sekolah, 

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. 

 

8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi 

Mendapat fasilitas transportasi seperti ongkos, fasilitas, dan status kepemilikan. 
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2.6 Sintesa Literatur 

 Berikut merupakan tabel ringkasan mengenai sintesa kajian literatur untuk 

menemukan variable yang masih memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya : 

 

TABEL II.1 

SINTESA LITERATUR 

Literatur Sumber Teori Variabel Output 

Karakteristik 

Ekonomi 

Kreatif 

Panduan 

Penyusunan 

Roadmap 

Ekonomi 

Kreatif 

Daerah 

(RPEKD) 

(2018 – 

2025) 

Variabel - Variabel yang 

diperlukan dalam 

menganalisis ekosistem 

ekonomi kreatif daerah 

adalah sebagai berikut: 

- Ketersediaan pelaku 

ekonomi kreatif. 

- Bahan baku penunjang 

ekonomi kreatif. 

- Industri berdaya saing. 

- Pembiayaan/permodala

n yang sesuai. 

- Akses pemasaran yang 

mendukung usaha 

ekonomi kreatif. 

- Infrastruktur dan 

teknologi yang sesuai 

dan kompetitif. 

- Kelembagaan dan 

iklim usaha 

 

1. Ketersediaa

n pelaku 

ekonomi 

kreatif 

2. Jenis 

kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

3. Penggunaan 

teknologi 

4. Kelembagaa

n dan iklim 

usaha 

Teridentifikasin

ya kegiatan 

ekonomi kreatif 

di Pasar 

Yosomulyo 

Pelangi 

 

 Kementerian 

Pariwisata 

dan 

Ekonomi 

Kreatif RI 

(2014) 

Saat ini ekonomi kreatif 

dihadapkan pada tujuh isu 

strategis yaitu: 

- Ketersediaan  sumber 

daya manusia kreatif 

yang profesional dan 

kompetitif. 

- Ketersediaan bahan 

baku  yang berkualitas, 

beragam, dan 

kompetitif. 

- Pengembangan industri 

yang berdaya saing, 

tumbuh dan beragam. 

- Ketersediaan pembiaya

an yang sesuai, mudah 

diakses, dan 

kompetitif. 

- Perluasan pasar bagi 

karya, usaha, dan orang 

kreatif. 
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Literatur Sumber Teori Variabel Output 

- Ketersediaan 

infrastruktur dan 

teknologi  yang sesuai 

dan kompetitif. 

- Kelembagaan dan 

iklim usaha  yang 

kondusif  bagi 

pengembangan 

ekonomi kreatif. 

 

Keterlibatan 

tenaga kerja 

atau pelaku 

ekonomi 

Kementerian 

Tenaga 

Kerja dan 

Transmigras

i, 2011 

- Kuantitas dan 

Keterlibatan Tenaga 

Kerja 

- Kapasitas Tenaga Kerja 

- Kualitas Tenaga Kerja. 

1. Keterlibatan 

Tenaga 

Kerja. 

2. Kapasitas 

Tenaga 

Kerja. 

3. Kualitas 

Tenaga 

Kerja. 

Teridentifikasin

ya 

pengembangan 

ekonomi lokal di 

Pasar 

Yosomulyo 

Pelangi. 

 International 

Labour 

Organization 

(ILO), 2017 

- Keterlibatan Tenaga 

Kerja. 

- Kapasitas Tenaga Kerja 

- Kualitas Tenaga Kerja 

  

 

 

 

Penyerapan 

Tenaga 

Kerja 

 

 

Blekly J. & 

Green 

Leight, 

2010, 2013 

- Dapat digerakan oleh 

penduduk lokal/sesuai 

dengan  kemampuan 

(SDM), dimana tenaga 

kerja dominan adalah 

tenaga kerja lokal 

sehingga melibatkan 

sebagian besar 

penduduk lokal. 

1. Penyerapan 

Tenaga 

Kerja. 

Teridentifikasin

ya tingkat 

penyerapan 

tenaga kerja 

lokal 

Kebocoran 

Ekonomi 

Archer & 

Cooper, 

1994 

- Kebocoran ekonomi 

oleh wisatawan 

- Kebocoran ekonomi 

oleh pelaku usaha. 

1. Kebocoran 

ekonomi 

oleh pelaku 

usaha 

Teridentifikasin

ya kebocoran 

ekonomi 

Kesejahteraa

n 

Masyarakat 

Blekly J. & 

Green 

Leight, 

2010, 2013 

1. Pendapatan 

2. Pendapatan dalam 

membiayai kebutuhan 

rumah tangga 

3. Konsumsi barang dan 

jasa 

4. Akses terhadap 

pelayanan kesehatan 

5. Tabungan usia tua 

6. Pendidikan yang lebih 

baik untuk anak 

7. Tempat tinggal yang 

sesuai standar 

1. Pendapatan 

2. Konsumsi 

atau 

pengeluaran 

rumah 

tangga. 

3. Keadaan 

tempat 

tinggal 

4. Fasilitas 

tempat 

tinggal 

5. Kemudahan 

akses 

pendidikan 

6. Kemudahan 

akses 

pelayanan 

kesehatan 

Teridentifikasinya 

dampak kegiatan  

Pasar Yosomulyo 

Pelangi terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat lokal 

di Kelurahan 

Yosomulyo 
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Literatur Sumber Teori Variabel Output 

7. Kepemilika

n tabungan 

usia tua 

 Indikator 

Kesejahteraa

n Rakyat, 

2015 

Indikator kesejahteraan 

sosial ekonomi : 

Indikator kesejahteraan 

sosial ekonomi : 

1. Pendapatan 

2. Konsumsi atau 

pengeluaran rumah 

tangga 

3. Keadaan tempat tinggal 

4. Fasilitas tenpat tinggal 

5. Kesehatan anggota 

keluarga 

6. Kemudahan akses 

pelayanan kesehatan 

7. Kemudahan akses 

pendidikan 

8. Kemudahan 

mendapatkan fasilitas 

transportasi 

  

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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TABEL II.2 

SINTESA VARIABEL 

Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

 - Jenis kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

- Jenis kegiatan yang 

mendukung ekonomi 

kreatif 

- Jumlah unit perlu 

diketahui karena setiap 

kegiatan memiliki 

proporsi yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi 

Karakteristik 

Aktivitas 

Kegiatan 

Ekonomi 

 

- Ketersediaan 

pelaku 

ekonomi 

kreatif 

 

- Jumlah tenaga 

kerja/pelaku ekonomi 

- Jam kerja pelaku 

ekonomi 

 

- Ketersedian jumlah 

tenaga kerja pada suatu 

kegiatan ekonomi 

memiliki peran yang 

penting, karna tanpa 

tersedianya tenaga kerja 

sebuah industri tidak akan 

dapat berjalan karena 

dalam proses produksi 

dibutuhkan peran tenaga 

kerja. 

- Jam kerja pelaku 

ekonomi dibutuhkan 

untuk melihat kinerjanya 

dalam berkegiatan 

ekonomi. 

Kreatif di 

Pasar 

Yosomulyo 

Pelangi 

 

 

 

 

- Keterlibatan 

Tenaga Kerja. 

- Usia (Penduduk yang 

berada pada usia kerja 

15-64 tahun). 

- Kesetaraan Gender 

(Laki-laki dan 

Perempuan). 

- Asal tenaga kerja. 

- Jumlah tenaga kerja 

yang terlibat pada 

suatu kegiatan. 

- Peningkatan jumlah usia 

produktif akan 

mempengaruhi banyak 

sektor termasuk ekonomi 

dalam hal meningkatkan 

produktifitas negeri. 

Maka dari itu usia pekerja 

sangat mempengaruhi 

produktivitas tenaga 

kerja. 

- Dalam kegiatan ekonomi, 

laki-laki dan perempuan 

juga berhak mempunyai 

kesempatan kerja yang 

sama untuk memperoleh 

jabatan, dan tidak adanya 

diskriminasi. 

- Tenaga kerja pada suatu 

kegiatan ekonomi 

memiliki peran yang 

penting, karna tanpa 

tersedianya tenaga kerja 

sebuah industri tidak akan 

berjalan karena peran 

tenaga kerja di butuhkan 

dalam proses produksi. 

Dalam hal penyerapan 

tenaga kerja lokal terasa 

semakin penting, karena 

banyaknya pencari kerja 

di daerah yang belum 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

 - Jenis kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

- Jenis kegiatan yang 

mendukung ekonomi 

kreatif 

- Jumlah unit perlu 

diketahui karena setiap 

kegiatan memiliki 

proporsi yang berbeda. 

tertampung oleh peluang 

kerja yang ada. 

- Tenaga kerja pada suatu 

kegiatan ekonomi 

memiliki peran yang 

penting, karna tanpa 

tersedianya tenaga kerja, 

aktivitas ekonomi tidak 

akan berjalan karena 

peran tenaga kerja di 

butuhkan dalam proses 

produksi. 

 - Kapasitas 

Tenaga Kerja. 

- Kemampuan dan 

keahlian dapat dilihat 

dari pendidikan 

formal dan non 

formal. 

- Keikutsertaan 

pelatihan. 

- Kepemilikan 

sertifikat. 

- Kepemilikan 

pekerjaan lain. 

- Lama waktu bekerja. 

- Pendidikan baik formal 

maupun non forma 

tertinggi yang dicapai 

seseorang dapat 

menunjukan kapasitas 

kerja seseorang tersebut 

(BPS). 

- Pasokan tenaga kerja 

berkualitas dengan 

kompetensi yang sesuai 

dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang 

dibutuhkan sangatlah 

penting bagi kapasitas 

seseorang. 

- Kepemilikan pekerjaan 

lain merupakan suatu hal 

penting dalam melihat 

kapasitas tenaga kerja 

karena dengan adanya 

pekerjaan lain maka 

kapasitas kerja seseorang 

akan terbagi. 

- Lama waktu bekerja 

dapat mengasah 

kemampuan serta 

mengeatahui kapasitas 

dari tenaga kerja tersebut. 

 - Kualitas 

Tenaga Kerja. 

- Kemampuan dan 

keahlian dapat dilihat 

dari pendidikan 

formal dan non 

formal. 

- Pengalaman kerja  

- Keikutserataan 

pelatihan 

- Kepemilikan pekerjaan 

lain.  

- Pendidikan baik formal 

maupun non forma 

tertinggi yang dicapai 

seseorang dapat 

menunjukan kapasitas 

kerja seseorang tersebut 

(BPS). 

- Pengalaman bekerja 

seseorang merupakan 

salah satu inhal penting 

dalam meningkakan 

kompetensi sumber daya 

manusia. 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

 - Jenis kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

- Jenis kegiatan yang 

mendukung ekonomi 

kreatif 

- Jumlah unit perlu 

diketahui karena setiap 

kegiatan memiliki 

proporsi yang berbeda. 

 - Penggunaan 

teknologi 

 

- Teknologi yang 

digunakan dalam 

pemasaran produk. 

- Teknologi digunakan 

baik untuk 

mempermudah dari 

proses produksi maupun 

pemasaran produk. 

 - Kelembagaan 

dan iklim 

usaha 

- Aktor pendukung 

kegiatan (stakeholder 

terkait). 

- Aktor pendudukung 

seperti stakeholder 

diperlukan untuk 

mendukung kegiatan 

ekonomi kreatif . 

 

Mengkaji 

Pengembangan 

Ekonomi 

Lokal di Pasar 

Yosomulyo 

Pelangi 

 

 

 

 

- Penyerapan 

tenaga kerja. 

- Adanya kegiatan 

usaha yang mampu 

menyerap tenaga 

kerja. 

- Jumlah tenaga kerja 

yang terlibat pada 

suatu kegiatan. 

- Adanya kegiatan usaha 

akan membuka 

kesempatan kerja 

sehingga pendapatan 

masyarakat akan 

meningkat. 

- Tenaga kerja pada suatu 

kegiatan ekonomi 

memiliki peran yang 

penting, karna tanpa 

tersedianya tenaga kerja, 

aktivitas ekonomi tidak 

akan berjalan karena 

peran tenaga kerja di 

butuhkan dalam proses 

produksi. 

 - Kebocoran 

ekonomi oleh 

pelaku usaha 

- Asal pelaku 

usaha/tenaga kerja 

(Lokal dan Non 

Lokal) 

- Pola belanja pelaku 

usaha dalam input 

bahan baku di lokal 

dan non lokal 

- Jenis bahan baku 

yang dibelanjakan di 

lokal dan non lokal. 

- Unit usaha lokal akan 

menyerap tenaga kerja 

lokal yang akhirnya 

meningkatkan pendapat 

masyarakat lokal, 

- Selain itu, input bahan 

baku dari pelaku 

ekonomi berpengaruh 

terhadap seberapa besar 

wilayah tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan 

wilayahnya sendiri. 

 

Menganalisis 

Dampak 

Kegiatan Pasar 

Yosomulyo 

Pelangi 

Terhadap 

Tingkat 

 

 

- Pendapatan 

 

 

- Pendapatan per bulan 

≥ UMP (Upah 

Minimum Provinsi) 

Lampung 

- Semakin meningkatnya 

pendapatan seseorang 

maka orang tersebut 

akan mengalokasikan 

pendapatannya untuk 

memenuhi kebutuhan 

primernya sehingga 

tingkat kesejahteraannya 

akan meningkat. 

Kesejahteraan 

Pelaku 

Ekonomi 

- Kemampuan 

konsumsi 

atau 

pengeluaran 

rumah tangga 

- Pendapatan > dari 

pengeluaran sehingga 

mampu membiayai 

kebutuhan. 

 

 

- Jika pendapatan 

seseorang mampu 

memenuhi kebutuhan 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

 - Jenis kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

- Jenis kegiatan yang 

mendukung ekonomi 

kreatif 

- Jumlah unit perlu 

diketahui karena setiap 

kegiatan memiliki 

proporsi yang berbeda. 

 - Pengeluaran Pangan 

berupa : Berar, Lauk 

pauk, Sayur-sayuran, 

Gula, Minyak goreng, 

dan Minuman (Kopi, 

tehu, dll). 

- Pengeluaran Non 

Pangan berupa : 

Akses Pendidikan, 

Akses Kesehatan, 

Akses Listrik, 

Telekomunikasi, 

Barang dan Jasa, 

Pajak/tahun, dan 

Hiburan/liburan/jalan-

jalan. 

rumah tangganya maka 

semakin meningkatkan 

kesejahteraan. 

 - Keadaan 

Tempat 

Tinggal  

- Status kepemilikan 

tempat tinggal 

- Tempat tinggal 

(perumahan) merupakan 

karakteristik yang 

penting untuk 

diperhatikan serta dapat 

dilihat dari kedelapan 

karakteristik tempat 

tinggal yang terdapat 

dalam indikator 

kesejahteraan rakyat 

BPS 2015 

 - Fasilitas 

Tempat 

Tinggal 

- Bahan bakar untuk 

memasak 

- Sumber air bersih 

- Sumber air minum 

- Fasilitas WC yang 

tersedia 

- Fasilitas tempat tinggal 

merupakan salah satu 

dari beberapa indikator 

yang ada dalam inkestra 

untuk menganalisis 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 - Kemudahan 

akses 

pendidikan 

- Kemampuan 

penyediaan akses 

pendidikan kepada 

anak seperti biaya 

sekolah dan jarak 

sekolah. 

- Kepemilikan tabungan 

pendidikan. 

- Melalui pendidikan, 

masyarakat memiliki 

kesempatan untuk 

menggali potensinya 

demi memperoleh 

kehidupan yang lebih 

layak sehingga dapat 

memperbaiki kualitas 

hidupnya. Sehingga 

dapat diperkiran 

semakin tinggi 

pendidikan, maka akan 

semakin tinggi pula 

kualitas seseorang 

tersebut yang akhirnya 

akan semakin 

meningkatkan 

kesejahteraannya serta 

terdapat dalam indikator 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

 - Jenis kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

- Jenis kegiatan yang 

mendukung ekonomi 

kreatif 

- Jumlah unit perlu 

diketahui karena setiap 

kegiatan memiliki 

proporsi yang berbeda. 

kesejahteraan rakyat 

BPS 2015. 

 - Kemudahan 

akses 

pelayanan 

kesehatan 

- Kesehatan anggota 

keluarga 

- Kepemilikan asuransi 

kesehatan. 

- Jarak rumah sakit 

- Pelayanan rumah sakit 

- Kesehatan merupakan 

inti dari kesejahteraan, 

dimana dengan 

terpenuhinya akses 

kesehatan masyarakat 

maka akan 

mempengaruhi 

kesejahteraannya. 

 - Kepemilikan 

Tabungan 

Usia Tua 

- Kemampuan 

menyisihkan uang 

untuk menabung di 

masa depan 

- Tabungan merupakan 

bagian dari pendapatan 

suatu periode yang tidak 

habis dikonsumsi pada 

periode yang 

bersangkutan, sehingga 

kemampuan menabung 

dipengaruhi oleh 

pendapatan bersihnya. 
Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 


