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BAB 1
PENDAHULUAN
Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan

informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan stock of
knowledge dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam

kegiatan ekonominya. Makna kreativitas dapat dilihat sebagai kapasitas atau

daya upaya untuk menghasilkan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari

suatu masalah. Kreativitas merupakan faktor pendorong munculnya inovasi
dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada. Kreativitas tidak hanya
meningkatkan produktivitas tetapi dapat juga meningkatkan nilai tambah.
Kreativitas dapat berasal dari budaya (Markusen, 2008).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 Tentang

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025

mendefinisikan Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide

atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari
kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,

keterampilan, serta warisan budaya. Pelaku Ekonomi Kreatif didefinisikan
sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang

melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang
bernilai ekonomis. Sementara yang dimaksud dengan Pekerja Kreatif adalah
setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha
Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan karena ide dan kreativitas adalah sumber daya yang senantiasa
dapat diperbaharui. Berdasarkan data BPS (2014)

pada tahun 2013 sektor

ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar Rp 641.815,4 miliar. Kontribusi
ini menempatkan sektor ekonomi kreatif diperingkat ketujuh dari 10 sektor

ekonomi nasional dengan persentase mencapai 7,05 persen. Sektor ekonomi
kreatif pada tahun 2013 mengalami peningkatan 10,9 persen dibandingkan tahun

2012. Selaras dengan hasil penelitian Emilia (2009), Piergiovanni, et al (2009),
Rombouts (2013), Carr (2009) dan Thomas (2005) yang menyatakan bahwa
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pengaruh ekonomi kreatif sangat penting terhadap perekonomian. Hasil
penelitian Bharul, et al (2013) mengatakan ekonomi kreatif memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangladesh karena biaya tenaga
kerja yang rendah, hal ini otomatis akan menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan

dikemudian hari hal ini menjadi potensi yang sangat besar untuk berkembang. Ini
menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi dan peranan yang cukup

strategis dalam memberikan efek positif ke depan. Semakin banyaknya ekonomi
kreatif maka lapangan pekerjaan semakin luas dan kesejahteraan masyarakat
pun semakin meningkat.
Perkembangan

ekonomi

kreatif

penting

untuk

dipahami

dalam

mempercepat pembangunan wilayah, dimana pengembangan ekonomi kreatif

nasional tidak dapat dilepaskan dari peran serta ekonomi kreatif di daerah
(Ambardi, 2002). Oleh karena itu dalam rangka mengerakkan ekonomi kreatif

perlu diciptakan iklim yang baik, infrastruktur yang menunjang dengan fokus
pada pembangunan wilayah yang didukung oleh potensi industri kreatif itu

sendiri. Menurut Arsyad (1999) dan Taringan (2005), pembangunan wilayah
adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang, hal ini akan meningkatkan

pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan bahkan

dapat menjadi penentuan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah
merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah, yang pada
dasarnya dapat memudahkan penyelenggaraan administrasi dan perumusan

kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang lebih
baik. Selain pembangunan infrastruktur, sinergitas antar aktor yaitu produsen,

akademisi dan pemerintah itu sendiri juga memegang peranan penting dalam
perkembangan ekonomi kreatif (Etzkowits, Leydesdorff, 1998).
Dalam

rangka

memberikan

penghargaan

terhadap

kebijakan

pengembangan ekonomi kreatif, setiap tahun UNESCO (United Nations

Educational, Scientific, and Cultural Organization) memilih beberapa kota di

seluruh dunia untuk kemudian dinobatkan menjadi kota-kota kreatif. Kota-kota
yang terpilih ini dinilai telah membangun dan mengembangkan iklim kreatif kota,

khususnya ekonomi kreatif, pada beberapa kategori yang telah ditentukan oleh
UNESCO antara lain: literatur, film, musik, kerajinan, desain, media dan

gastronomi (UNESCO, 2011). Upaya UNESCO untuk membangun jaringan kota-
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kota kreatif di berbagai negara ini bertujuan untuk membangun kerjasama antar

kota dengan menjadikan kreatifitas sebagai faktor strategis bagi pembangunan
berkelanjutan melalui skema kemitraan antara masyarakat, sektor privat,

organisasi profesional, komunitas, masyarakat sipil, dan lembaga kultural di
seluruh penjuru dunia.

Jaringan kota-kota kreatif yang dibangun UNESCO tentu memiliki

hubungan dengan perkembangan ekonomi atau industri kreatif di berbagai
negara. Salah satu negara di Asia yang telah memperoleh penghargaan dari
UNESCO sebagai salah satu kota kreatif di dunia adalah Incheon, Korea Selatan.

Incheon menjadi salah satu kota kreatif berbasis budaya yang mengembangkan
sektor kerajinan dan kesenian rakyat. Keberhasilan ini, menurut Cho Byungdon,

Wali Kota Incheon, dicapai karena Incheon berhasil membangun kekuatan dengan

mengelola sumber daya alam dan budaya serta membangun infrastruktur
pendukung (Antara, 2017). Upaya Incheon untuk membangun kota yang memiliki

sumber-sumber ekonomi kreatif berbasis budaya secara lebih spesifik dilakukan
dengan memaksimalkan potensi yang telah dimiliki oleh Incheon sejak ribuan

tahun lalu yaitu kerajinan tangan, salah satunya kerajinan keramik. Potensi yang
sedemikian lama telah dimiliki oleh Incheon ini kemudian dikembangkan menjadi

sumber ekonomi kreatif kota tersebut. Hingga kini, Incheon menjadi salah satu
kota utama penghasil keramik di Korea Selatan. Enam dari 12 master kerajinan
keramik yang diakui pemerintah berasal dari Incheon. Perkembangan kerajinan
keramik ini juga bisa dilihat dari jumlah tempat pembuatan keramik di Incheon
yang terus tumbuh hingga 300-an tempat (Antara, 2017).

Sinergitas antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah menjadi syarat

penting pengembangan kota kreatif seperti yang dilakukan oleh Kota Incheon.

Untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki Incheon hingga ke tingkat global,

Incheon gencar melakukan promosi melalui simposium seni rupa. Pemerintah
juga membuat regulasi untuk mendukung Incheon menjadi kota kreatif,

meningkatkan kualitas masyarakat melalui budaya, membangun infrastruktur
pendukung dan menggelar kegiatan-kegiatan untuk merangsang kreativitas
warga (Antara, 2017).

Dari cerita singkat mengenai keberhasilan Incheon menjadi salah satu kota

kreatif pilihan UNESCO di atas, dapat diambil beberapa pelajaran penting.
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Pertama, Incheon berhasil memperhatikan dan memanfaatkan potensi budaya
yang telah mengakar lama untuk menjadi sumber pengembangan ekonomi kreatif

di kota tersebut. Selanjutnya, keberhasilan Incheon ini perlu dilihat sebagai

keberhasilan “kota” dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang
memiliki fokus terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dan
yang tak kalah penting bahwa kemitraan tersebut dapat terbangun karena

pemerintah berhasil mengidentifikasi para pelaku ekonomi kreatif berbasis

budaya (rantai nilai) di berbagai level masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Kota
Incheon tentu dapat menjadi inspirasi bagi berbagai kota yang memiliki akar

budaya yang kuat untuk kemudian dikembangkan menjadi sumber ekonomi
kreatif berbasis budaya dan akhirnya menjadi modal untuk membangun kota
kreatif.

Sebagai kota yang memiliki tradisi budaya yang tinggi, Tanjungpinang

tentu memiliki potensi untuk mengembangkan kota kreatif yang berbasis budaya.

Apalagi berbagai usaha ekonomi kreatif yang berbasis budaya perlahan mulai
tumbuh di Tanjungpinang. Ekonomi kreatif ini pada umumnya dikembangkan

oleh anak-anak muda dengan berbagai segmentasi usaha. Perkembangan
komunitas di Tanjungpinang yang begitu pesat beberapa tahun terakhir juga ikut
melahirkan

komunitas-komunitas

(nirlaba)

yang

memiliki

spirit

untuk

mempertahankan serta mengkonservasi budaya lokal yang memang perlahan
mulai dilupakan.

Berkembangnya pelaku ekonomi kreatif khususnya yang berbasis budaya

ini sebaiknya harus diikuti dengan skema kebijakan dari pemerintah kota dalam

bentuk regulasi untuk mendukung lahir dan berkembangnya ekonomi kreatif

berbasis budaya dan tentunya dapat menjadikan Tanjung Pinang sebagai salah
satu kota kreatif khususnya yang berbasis budaya di Indonesia seperti yang telah
dilakukan oleh Yogyakarta atau Solo.

Dalam konteks regional, khususnya di Asia Tenggara, sektor ekonomi

kreatif berbasis budaya juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuka ruang

dialog antar aktor di berbagai negara dengan mengedepankan prinsip people to

people contact. Ruang dialog seperti ini tentu sangat dibutuhkan untuk

membangun kohesivitas regional. Dan pada gilirannya, proses regionalisasi tidak
bersifat elitis namun sebaliknya dijalankan secara bersama dan terintegrasi.
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Menurut Garnham (2005) pembangunan suatu wilayah dapat didukung

oleh pengembangan ekonomi kreatif. Dalam upaya melaksanakan strategi

pengembangan sektor ekonomi kreatif ini, harus difokuskan dengan menggali

potensi dan permasalahan dalam ekonomi kreatif yang output-nya adalah

mendapatkan strategi kebijakan yang tepat dalam program pengembangan

ekonomi kreatif ke depan. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat
mengefisiensikan pembangunan daerah dan dapat merubah sistem perekonomian,

serta kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik. Ekonomi kreatif memiliki

potensi dan peranan yang cukup strategis dalam memberikan efek positif ke depan
dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada

kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya oleh Pavel dan Grebenicek(2012), ekonomi kreatif merupakan dasar
penting untuk menilai potensi ekonomi di daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 melakukan kajian
mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya di Kota
Tanjungpinang

untuk

kemudian

disusun

mengoptimalkan perkembangannya ke depan.

rekomendasi

kebijakan

guna

1.1 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kajian
1.1.1. Maksud Kajian

Melalui kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Wisata

Budaya

diharapkan

dapat

memberikan

rekomendasi

kebijakan

untuk

mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya di Kota
Tanjungpinang

yang

pada

akhirnya

diharapkan

pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang.

akan

meningkatkan

1.1.2. Tujuan Kajian

Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya

bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis arah kebijakan Pemerintah Kota
Tanjungpinang dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya
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2. Untuk mengidentifikasi pelaku dan usaha Ekonomi Kreatif di Kota
Tanjungpinang

3. Untuk mengidentifikasi

dan menganalisis peran stakeholder dalam

pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tanjungpinang

4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis infrastruktur penunjang Ekonomi
Kreatif di Kota Tanjungpinang

5. Untuk menganalisis potensi pengembangannya secara regional

1.1.3. Sasaran Kajian
Sasaran kegiatan meliputi :
1. Pemetaan

arah

kebijakan

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya;

dalam

2. Pemetaan kondisi eksisting ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang

3. Pemetaan kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang;
4. Pemetaan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang;

5. Pemetaan potensi pengembangan pengembangannya secara regional;

6. Menyusun rekomendasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di
Kota Tanjungpinang.

1.2.

Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini dilakukan secara deskriptif

kualitatif. Guna menunjang metode penelitian tersebut, peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari bukubuku tentang ekonomi kreatif, wisata budaya, peraturan-peraturan tentang

ekonomi kreatif dan dokumen-dokumen tertulis tentang ekonomi kreatif yang
relevan.

2. Studi Lapangan, yaitu suatu cara untuk mendapat dan mengumpulkan data

yang berhubungan dengan materi pembahasan masalah yang diteliti langsung
pada objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan
dan pencatatan.

b. Teknik wawancara.
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Teknik wawancara yaitu upaya memperoleh data dengan mengadakan

tanya jawab lisan dengan informan yang telah ditetapkan. Teknik
wawancara yang dilakukan peneliti terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Wawancara mendalam (depth interview), adalah wawancara yang
dilakukan antara pewawancara dan informan mengenai permasalahan

yang dibahas secara cermat (Faried Ali, 1997). Teknik ini menggunakan
pedoman wawancara (guided interview) sebagai instrumen.

2) Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak

secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan
dari fokus penelitian (Cholid Arbuko, 1997).

Kegiatan

analisis

data

dilakukan

bersamaan

dengan

kegiatan

pengumpulan data yakni melalui teknik trianggulasi. Pengertian triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang

lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data tersebut. Dengan triangulasi, peneliti dapat me-rechek temuannya
dengan jalan membandingkan data dengan berbagai sumber, metode, atau teori.
Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :
1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data,

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecakan kepercayaan data dapat
dilakukan.

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian

kualitatif ini adalah :

1. Pengumpulan data mentah

2. Transkrip data yakni mencatat data-data yang diperoleh dari para informan

3. Pembuatan koding, yakni memberikan kode-kode kepada masing-masing

informan dan data yang diperoleh dari informan yang dihubungkan dengan
payung teori yang digunakan peneliti.

4. Kategorisasi data, yakni pemisahan jenis-jenis data berdasarkan payung teori
dan jawaban.

5. Melakukan penyimpulan sementara.
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6. Melakukan trianggulasi atau check, recheck dan cross check terhadap data dan
informasi untuk menyempurnakan data dan informasi yang sudah ada.

7. Melakukan penyimpulan akhir.

Lingkup kegiatan proses analisis tersebut dilakukan secara simultan.

Analisis data secara deskriptif, dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan
bagian-bagian dari keseluruhan data melalui klarifikasi dan kategorisasi,
sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang lebih sistematis.
Rangkaian itu melalui pengumpulan data, catatan lapangan, dan penyajian data.

Proses klarifikasi dan kategorisasi data atau informasi dilakukan sejak

berada di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data, kemudian
dilanjutkan secara lebih rinci dan sistematik setelah keseluruhan data terkumpul.

Klarifikasi dan kategorisasi data dilakukan secara sebagian-sebagian, tetapi tetap

dalam konteksnya dan dilakukan secara simultan. Kedalaman kategorisasi data
pada tingkat penyajian, termasuk juga didalamnya interpretasi kualitatif yang

dilakukan secara induktif berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam
penulisan. Kategorisasi data yang mengandung interpretasi kualitatif kemudian

diikuti oleh langkah pembahasan dan penganalisaan yang dilakukan terhadap
berbagai fenomena yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif berbasis

wisata budaya. Seluruh data kualitatif yang telah terkumpul dari lapangan
ditelaah, direduksi dan kemudian diabstraksikan sehingga terbentuk satuan
informasi.

Satuan

kesimpulan/penutup.

informasi

ini

ditafsirkan

dan

diolah

menjadi

Analisis kedua adalah dengan metode SWOT Analysis. Penggunaan

metode ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif
berbasis wisata budaya di Kota Tanjungpinang. Metode analisis SWOT
merupakan

metode

yang

dipergunakan

untuk

mengevaluasi

kekuatan,

kelemahan, peluang serta ancaman dengan melihat kondisi eksisting dan

membantu merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada
(Ommani, 2011), sebagai berikut:
1. Kekuatan

Kekuatan adalah segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya
manusia, keterampilan, soft skill, maupun keunggulan lain,

yang dapat

dibandingkan dengan para pesaing serta kebutuhan pasar. Kekuatan adalah
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sebuah persaingan khusus yang mampu memberikan keunggulan dalam hal

kompetisi.

2. Kelemahan

Kelemahan merupakan suatu keterbatasan serta kekurangan, baik dalam hal

sumber daya, kapabilitas karyawan, serta penguasaan keterampilan, dimana

nantinya akan menghambat kinerja perusahaan ke depannya. Keterbatasan

lain yang dapat menghambat jalannya perusahaan antara lain : fasilitas,
tunjangan, sumber daya keuangan perusahaan, kapabilitas manajemen, serta
kelihaian bagian pemasaran.

3. Peluang

Peluang merupakan suatu kesempatan yang sangat penting yang sangat

ditunggu oleh masing-masing perusahaan. Peluang-peluang yang datang ini
pada umumnya bersifat akan menguntungkan perusahaan. Namun terkadang

peluang yang datang ini belum tentu langsung bisa disambut oleh perusahaan
tersebut dikarenakan kendala-kendala tertentu. Contoh peluang yang

kedepannya bisa mendatangkan keuntungan kepada perusahaan antara lain
perubahan teknologi, peningkatan hubungan dengan pembeli maupun
supplier, dan lain-lain.

4. Ancaman

Kebalikannya dengan peluang, ancaman adalah situasi penting yang tidak

menguntungkan perusahaan. Hal ini menjadi pengganggu jalannya roda bisnis
perusahaan dan mengancam posisi perusahaan di dalam pasar, maupun

mengganggu tujuan perusahaan. Contoh ancaman yang sering dihadapi

perusahaan yaitu aturan-aturan baru dari pemerintah yang sangat merugikan
pengusaha.
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BAB 2
KONSEP EKONOMI KREATIF
Struktur perekonomian dunia terus mengalami transformasi dengan cepat

seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis sumber daya

alam (SDA) sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia (SDM), dari era
pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya telah

melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi ke dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang
ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian

diprediksikan gelombang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif dengan
berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Kehadiran gelombang ekonomi kreatif

kini sudah menjadi kenyataan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri
kreatif

telah

banyak

dikembangkan.

Bahkan,

ekonomi

kreatif

yang

dipresentasikan melalui industri kreatif yang bermodalkan ide-ide kreatif, talenta
dan

keterampilan

perekonomian.

serta

ide-ide

terbarukan,

telah

menjadi

penopang

2.1. Ekonomi Kreatif : Definisi, Potensi, dan Tantangan
Pada Kota-Kota di Indonesia
Definisi ekonomi kreatif hingga saat ini masih belum dapat dirumuskan

secara jelas. Kreativitas, yang menjadi unsur vital dalam ekonomi kreatif sendiri
masih sulit untuk dibedakan apakah sebagai proses atau karakter bawaan
manusia. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan

ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan
melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya. saing dan memiliki

cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan

oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian
integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara
kreatif, dan budaya.
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Ekonomi Kreatif dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penciptaan

nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari
kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu
pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Ekonomi kreatif ini dapat
berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan cara sebagai berikut.

Pertama, ekonomi kreatif mengangkat citra dan identitas bangsa Indonesia.

Kedua adalah ekonomi kreatif berbasis sumber daya terbarukan sedangkan yang

ketiga adalah ekonomi kreatif sektor berbasis kreativitas dapat mendorong

inovasi. Ekonomi kreatif melestarikan budaya indonesia dan meningkatkan
toleransi sosial (Program Ekonomi Kreatif, 2015).

Pemahaman tentang konsep ekonomi kreatif sudah sering diuraikan oleh

berbagai ahli baik secara teoritis maupun empiris. Pada umumnya terdapat
kesamaan perspektif tentang makna dan konsep ekonomi kreatif. Dan berikut
akan diuraikan beberapa pendapat tentang ekonomi kreatif.

UNCTAD dalam Creative Economy Report (2008), menyatakan bahwa

“Creativity in this context refers to the formulation of new ideas and to the
application of these ideas to produce original works of art and cultural products,
functional creation, observable in the way it contributes to entreupreneurship,

fosters innovation, enchaces productivity and promotes economic growth. Konsep
ekonomi

kreatif

adalah

sebuah

konsep

ekonomi

di

era

global

yang

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, gagasan
dan stock of knowledge dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi
utama dalam kegiatan ekonominya.

John Howkins memperkenalkan istilah “Ekonomi Kreatif” dalam buku

“The Creative Economy: How People Make Money from Ideas” (2001). Howkins

menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat
pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) senilai 414 miliar dollar yang menjadikan HKI ekspor nomor 1

Amerika Serikat. Howkins dengan ringkas mendefinisikan ekonomi kreatif, yaitu
“The creation of value as a result of idea” (http://indonesiakreatif.bekraf.go.id).

Dari berbagai penelitian terdahulu mengenai pengembangan ekonomi

kreatif yang dilakukan oleh Herie Saksono (2012) disimpulkan bahwa ekonomi
kreatif merupakan talenta/ide kreatif dan inovatif dengan nilai ekonomi yang
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mampu merubah kualitas hidup manusia menjadi lebih sejahtera. Bahwa terdapat

tantangan yang harus diatasi dalam mengembangkan ide, kreatif dan inovatif
sebagai instrumen penting ekonomi kreatif. Meskipun ekonomi kreatif dianggap
sebagai alternatif solusi permasalahan perekonomian, akan tetapi dalam

penyelenggaraannya masih menemui berbagai hambatan terutama dalam melihat

sejauhmana kreatifitas mampu memicu daya saing daerah dan daya saing
nasional Peluang Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif meliputi bonus

demografi hingga tahun 2025, perkembangan gaya hidup digital, peningkatan

jumlah kelas menengah, meningkatnya permintaan produk kreatf dan potensi
kekayaan alam.

Budaya merupakan modal penting menuju pengembangan

ekonomi kreatif (Hamdan, 2016).

Selanjutnya penelitian Simatupang dkk (2008), memberikan kesimpulan

bahwa dalam ekonomi kreatif, pemerintah (regulator) dan perusahaan (operator)

memerlukan paradgima tersendiri dalam penentuan kebijakan dan manajemen,
dan terdapat kesamaan pandangan dari para key informan untuk menjadikan

Kota Bandung sebagai Kota Kreatif. Kemudian penelitian yang dilakukan

Romarina (2016), memberikan gambaran pengembangan ekonomi kreatif
merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis

global. Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan
kesempatan yang baik bagi ekonomi kreatif, namun jika tidak dikelola dengan

baik akan menjadi resiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya
secara maksimal.

Dalam perspektif penelitian ekonomi kreatif, Irawan (2015) memberikan

kesimpulan bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi sebuah jawaban atas tantangan
dalam mensejahterakan masyarakat, selain itu juga ekonomi kreatif dapat

menurunkan tingkat pengangguran. Ekonomi kreatif akan memberikan nilai
tambah baik kepada proses produksi maupun kepada sumber daya manusianya
sehingga sistem ekonomi kreatif diyakini akan menjawab tantangan dari berbagai

permasalahan yang ada sekarang ini serta akan menggeser sistem yang ada
seperti ekonomi komunikasi, ekonomi pertanian, ekonomi industri dan lain-lain.

Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek.

Departemen Perdagangan (2008) mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang
termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu : Periklanan, Arsitektur, Pasar Barang
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Seni, Kerajinan (handicraft), Desain, Fashion, Film, Video, dan Fotografi,
Permainan Interaktif, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan,

Layanan Lomputer dan Piranti Lunak, Radio dan Televisi, Riset dan
Pengembangan.

Saat ini, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia difokuskan kepada

16 subsektor, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan

Ekonomi Kreatif. Perpres ini telah mengklasifikasi ulang sub-sektor industri

kreatif dari 15 sub-sektor menjadi 16 sub-sektor, yaitu kuliner, arsitektur, disain

produk, disain interior, disain grafis, film, animasi dan video, musik, fesyen, seni
pertunjukan, games dan aplikasi, kriya, radio dan televisi, seni rupa, periklanan,
fotografi, serta penerbitan.

Bila dilihat luasan cakupan ekonomi kreatif tersebut, sebagian besar

merupakan sektor ekonomi yang tidak membutuhkan skala produksi dalam
jumlah besar. Tidak seperti industri manufaktur yang berorientasi pada kuantitas

produk, industri kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.

Industri kreatif justru lebih banyak muncul dari kelompok industri kecil

menengah. Sebagai contoh, adalah industri kreatif berupa distro yang sengaja
memproduksi desain produk dalam jumlah kecil. Hal tersebut lebih memunculkan

kesan eksklusifitas bagi konsumen sehingga produk distro menjadi layak untuk
dibeli dan bahkan dikoleksi.

Walaupun tidak menghasilkan produk dalam jumlah banyak, industri

kreatif mampu memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap

perekonomian nasional. Departemen Perdagangan (2008) mencatat bahwa
kontribusi industri kreatif terhadap PDB di tahun 2002 hingga 2006 rata-rata

mencapai 6,3% atau setara dengan 152,5 trilyun jika dirupiahkan. Industri kreatif

juga sanggup menyerap tenaga kerja hingga 5,4 juta dengan tingkat partisipasi

5,8%. Dari segi ekspor, industri kreatif telah membukukan total ekspor 10,6%
antara tahun 2002 hingga 2006.

Merujuk pada angka-angka tersebut di atas, ekonomi kreatif sangat

potensial dan penting untuk dikembangkan di Indonesia. Dr. Mari Elka Pangestu
dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 menyebutkan
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beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia,
antara lain :

1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan
2. Menciptakan iklim bisnis yang positif

3. Membangun citra dan identitas bangsa

4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan

5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif
suatu bangsa

6. Memberikan dampak sosial yang positif

Salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif adalah adanya dampak
positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan
ekonomi, dan juga berdampak para citra suatu kawasan tersebut.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di

Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota
besar atau kota-kota yang telah “dikenal”. Hal ini terkait dengan ketersediaan

sumber daya manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang
lebih baik dibanding kota-kota kecil. Namun demikian, hal itu tidak menutup

kemungkinan kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi
kreatif. Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat
dilakukan dengan memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti

festival sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah (Susan, 2004).

Salah satu contoh yang cukup berhasil menerapkan strategi ini adalah Jember
dengan Jember Fashion Carnival. Festival yang digelar satu tahun sekali tersebut

mampu menarik sejumlah turis untuk berkunjung dan melihat potensi industri

kreatif yang ada di Jember. Bertolak dari kasus Jember dengan Jember Fashion
Carnival, sejatinya sejumlah kota di Indonesia berpotensi untuk mengembangkan

ekonomi kreatif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak suku bangsa
dan budaya. Sebuah kota dapat merepresentasikan budayanya melalui cara-cara

yang unik, inovatif, dan kreatif. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif

tersebut juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara
estetis ataupun kualitas lingkungan.
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2.2 Aktivitas Kreatif Berbasis Komunitas
Upaya Strategis Branding Kota Kreatif

Sebagai

City branding secara harfiah dapat diartikan sebagai pencitraan kota. City

branding meliputi segala aktivitas yang mencitrakan kota dalam hal positif.

Pencitraan yang dimaksud dalam city branding adalah persepsi, nilai dan daya
tarik positif suatu kota untuk tujuan tertentu. Alasan logis melakukan City

branding misalnya untuk memperkenalkan kota tentang potensi-potensi yang ada
di dalamnya, menarik wisatawan, memperbaiki citra negatif yang mungkin ada di
kota tersebut sebelumnya, bahkan city branding dapat digunakan untuk menarik
minat investor untuk berinvestasi.

City branding secara umum merupakan proses pemberian merek kepada

kota. Secara teknis, city branding merupakan proses pengembangan dari konsep

pemasaran kota yang berfokus pada pemahaman terhadap persepsi target pasar

mengenai kota dan pemahaman terhadap budaya kota, yang akan dijadikan

sebagai dasar untuk pembangunan masa depan kota. City branding merupakan

cara memposisikan kota dalam ketatnya persaingan global yang kuat sebagai
tanggapan terhadap dinamika ekonomi, politik, dan sosial (Kavaratzis dan
Ashworth, 2007).

Menurut Anholt dalam Murfianti (2010), istilah branding adalah proses

mendesain, merencanakan, dan mengkomunikasikan nama serta identitas dengan
tujuan untuk membangun atau mengelola reputasi. City branding dapat
dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk mempromosikan suatu tempat

atau wilayah. Jika kita melihat dunia sebagai pasar global dan suatu tempat

wilayah merupakan sebuah produk atau perusahaan yang sedang bersaing
dengan tempat atau wilayah lainnya, maka dapat dikatakan bahwa tempat atau

wilayah tersebut layak untuk dikelola reputasinya melalui penguatan identitas

wilayah tersebut dalam upaya untuk menjaga atau mempertahankan posisi
ditengah persaingan.

Pengertian lain dari city branding menurut Chaniago dalam Yuli (2011)

adalah “Proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk
mempermudah pemilik kota tersebut untuk memperkenalkan kotanya kepada
target pasar (investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan menggunakan
kalimat positioning, slogan, icon, dan berbagai media lainnya.”
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Era globalisasi saat ini membuat persaingan citra dalam konteks city

branding semakin ketat. Setiap kota berupaya membuat “merek’ baru yang
berbeda dan memiliki daya tarik tertentu. Kota-kota sedang berebut perhatian

melalui pencitraan visual dengan landmark tata kotanya, event, bahkan sikap

kolektif dari masyarakatnya. Saat ini tantangan city branding tidak hanya

bersifat lokal, namun juga global. Kota-kota di dunia secara terbuka menujukkan
konteks spesialisasi dari potensi yang dimilikinya.

Suatu city branding bukan hanya berwujud sebuah logo, slogan atau

rangkaian kampanye promosi yang terpadu, namun city branding merupakan

suatu gambaran dari pikiran, sikap, perasaan, asosiasi dan ekspektasi yang
datang dari benak seseorang melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk
layanan,

event,

menggambarkannya.

ataupun

berbagai

simbol

dan

rancangan

yang

City branding merupakan rangkaian aktivitas terprogram yang harus

didukung semua lapisan masyarakatnya. City branding memerlukan rangkaian

kegiatan menciptakan, mengembangkan dan menunjukkan nilai citra kota yang

secara merata harus didukung maksimal oleh masyarakatnya melalui aksi

kebanggan pribadi maupun aksi kelompok yang berfokus pada nilai-nilai sebuah
kota secara keseluruhan.

Menurut Sugiarsono (2009) dalam membuat sebuah city branding, terdapat

beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya:


Attributes: Do they express a city’s brand character, affinity, style, and
personality? (menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan
personalitas kota)



Message: Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way?



Differentiation: Are they unique and original? (unik dan berbeda dari kota-kota



Ambassadorship: Do they inspire you to visit there, live there, or learn more?

(menggambarkan sebuah cerita dengan baik, menyenangkan dan berkesan)
yang lain)

(Menginspirasi orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut atau
ingin mengetahui lebih banyak tentang kota tersebut.)

City branding direncanakan dengan tujuan khusus yang diarahkan pada

keunggulan citra kota hingga keuntungan ekonomis. Beberapa kota melakukan
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strategi

dengan

menerapkan

city

branding

karena

hal

ini

dianggap

menguntungkan bagi para pemangku kepentingan. Berikut alasan mengapa city
branding perlu dilakukan menurut Handito (dalam Sugiarsono, 2009):

1. Memperkenalkan kota/daerah lebih dalam penerapan city branding.

Suatu kota akan memperkenalkan dirinya lebih dalam, karena pihak eksternal
harus mengetahui keberadaan suatu kota yang kemudian peningkatan
kunjungan terhadap suatu kota semakin tinggi.

2. Memperbaiki citra.

Citra suatu kota yang sudah dinilai buruk oleh pengunjung maupun penduduk

kota sendiri, cukup sulit suatu kota memiliki daya tarik bagi pihak yang
berkepentingan, namun salah satu strategi mengembalikan citra positif kota
yaitu

dengan

city

branding

yang

diimbangi

dengan

implementasi

komprehensif, maka akan meningkatkan daya tarik kota sebagai tujuan para

pemangku kepentingan.

3. Menarik wisatawan asing dan domestik.

Penerapan city branding yang tepat dapat menarik pemangku kepentingan

eksternal kota termasuk wisatawan domestik maupun asing, hal ini
dikarenakan wisatawan memandang merek merupakan pembeda satu dengan
yang lainnya sehingga akan memilih suatu tempat dengan keunikan atau ciri
khas yang tidak dimiliki kota lain.

4. Menarik minat investor untuk berinvestasi.

Tujuan lain dari city branding untuk mendapatkan investasi guna
meningkatkan pengembangan kota, baik itu dari sektor ekonomi, sosial atau

yang lainnya.

5. Meningkatkan perdagangan.

Melalui penerapan city branding suatu kota akan dikenal luas oleh
masyarakat, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri, maka akan tercipta

suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak eksternal kota maupun pihak
internal kota yang menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan.

Aktivitas kreatif dipahami sebagai kegiatan yang bersifat kreatif, unik,

menarik serta mencerminkan citra positif. Aktivitas kreatif juga dapat
menghasilkan produk disamping menghasilkan persepsi positif. Dalam konteks

city branding, aktivitas kreatif sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan
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dalam gerakan city branding tersebut. Aktivitas kreatif dapat berupa event besar

yang dibentuk oleh pemerintah kota yang berkolaborasi dengan berbagai

kelompok masyarakat melalui program kerja pemerintah atau inisiatif kelompok
masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Anholt (2006) pada hexagonal city branding,

komponen penting dari 6 komponen city branding salah satunya adalah people,

yaitu bagaimana mengkondisikan masyarakat agar karakternya menyatu dengan
city branding yang telah disepakati. Dalam hal ini bentuk riil dari

mengungkapkan karakter masyarakat yang positif adalah dengan membentuk
aktivitas kreatif.

Pemerintah kota sebagai decision maker program city branding berupaya

merangkul elemen masyarakat agar terlibat dalam kegiatan aktivasi city

branding yang terpadu. Beberapa kota seperti Yogyakarta, Jember, dan Malang
telah menerapkan aktivitas kreatif sebagai upaya strategis untuk mendukung city

branding. Melalui kegiatan yang merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kota
dengan masyarakat, aktivitas kreatif dapat bertransformasi menjadi bentuk
promosi kota yang akan berimbas kepada pencitraan kota dalam jangka panjang.

Jember Fashion Carnival (JFC) merupakan contoh aktivitas kreatif yang

dirancang untuk mendukung city branding Kota Jember. Kegiatan tersebut saat
ini telah menjadi icon Kota Jember dan dapat disaksikan setiap tahun secara

kontinyu. Aktivitas kreatif ini telah mengantarkan Kota Jember ke dunia
internasional. Jember Fashion Carnival atau JFC merupakan event fashion yang

melambangkan kreativitas anak muda di Kabupaten Jember. Ide ini digagas
pertama kali oleh Dynand Fariz, seorang desainer fashion kelahiran Jember dan

dilaksanakan pertama kali pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2011 JFC
genap berusia satu decade (sepuluh tahun) dan kemudian berkembang menjadi

event bertaraf nasional bahkan internasional karena memiliki beberapa keunikan

antara lain :

1. Para peserta yang tampil bukanlah seorang desainer, model, maupun penari

profesional. Mereka justru datang dari berbagai kalangan seperti pelajar dan
mahasiswa, pegawai swasta, duta, bahkan ibu rumah tangga.

2. Peserta

yang

tampil

mendesain

sendiri

baju

memanfaatkan bahan bekas pakai atau daur ulang.

rancangannya

dengan
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3. Merupakan yang pertama di Indonesia dan belum pernah ada di kota lain,
serta tampil di sebuah kota kecil yang relatif jauh dari ibu kota negara maupun

ibu kota provinsi. Catwalk terpanjang di Indonesia (3,6 km) dan tercatat di
Museum

Rekor

Indonesia

jemberfashion- carnaval.html)

(MURI)

(http://jembertourism.com/jfc-

Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) diadakan secara rutin setiap tahun

juga berpotensi dalam memperkuat pencitraan Kota Yogyakarta sebagai Kota
Seni dan Budaya dengan keyword “Yogya Istimewa”. Aktivitas kreatif seperti

Festival Kesenian Yogyakarta tersebut juga merupakan investasi jangka panjang
bagi Kota Yogyakarta yang berimbas pada peningkatan kunjungan wisata dan
banyaknya investor. Festival Kesenian Yogyakarta merupakan festival gelaran

seni bagi semua pertunjukkan maupun pameran seni dan budaya di Yogyakarta.
Mulai dari seni tari, seni drama, seni musik, seni rupa, sastra, kriya serta beragam

produk kerajinan, menjadi agenda menarik untuk disaksikan dan dikunjungi
ketika perhelatan FKY berlangsung. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap

tahunnya antara bulan Juni dan Juli. Festival ini merupakan kegiatan kreatif

yang sudah dimulai sejak tahun 1989 dan hingga sekarang menjadi ikon kegiatan
kreatif Yogyakarta. Dalam kegiatan kreatif ini, peran serta komunitas-komunitas

kreatif menjadi energi yang sangat besar untuk mewujudkan kegiatan kreatif

bernilai tinggi, berimbas pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan menjadi
salah satu kegiatan unggulan di provinsi Yogyakarta setiap tahunnya.

Malang Flower Carnival juga merupakan bentuk aktivitas kreatif yang

rutin diadakan di Kota Malang. Kegiatan tersebut bersifat massif, melibatkan

banyak peran masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas. Kegiatan
ini merupakan bentuk representasi city branding Kota Malang. Pada tahun 2015

Malang Flower Carnival secara resmi digabungkan bersamaan dengan launching

City Branding “Beautiful Malang’ yang bertujuan jangka panjang untuk membuka

peluang kunjungan wisata dan investor untuk datang ke Kota Malang melalui
ekspos keindahan Kota Malang.

2.3 Komunitas sebagai Penggerak Aktivitas Kreatif

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa individu yang

berbagi lingkungan, dan umumnya memiliki ketertarikan serta habitat yang
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sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah
kondisi lain yang serupa.

Sejumlah pendapat menyebut “komunitas” berasal dari bahasa Latin,

communitas, yang berarti “kesamaan”, dari akar kata communis yang berarti
“sama, publik, dibagi oleh semua”. Komunitas dapat terbagi menjadi tiga

komponen, yakni: (1) Berdasarkan lokasi atau wilayah geografis yang sama; (2)
Berdasarkan minat yang sama; dan (3) Berdasarkan ide dasar yang serupa.

Menurut Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, yang di
dalamnya terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota karena adanya
kesamaan kepentingan dan nilai. Komunitas merupakan kelompok dalam lingkup

yang lebih kecil dari suatu masyarakat. Dalam komunitas, masing-masing
individu memiliki tujuan, maksud, kebutuhan, keyakinan, dan sejumlah
hal/kondisi lain yang serupa.

Definisi kreatif adalah memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk

menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta; pekerjaan yang menghendaki
kecerdasan dan imajinasi. Kata kreatif berhubungan dengan kreativitas. Para

ilmuwan berbeda pendapat dalam mendefinisikan kreativitas. Meski demikian
arah dan tujuannya sama. Menurut James R. Evans (1994), “Kreativitas adalah

kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif
baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang

telah tercetak dalam pikiran”. Sedangkan Widyatun (1999), mengatakan,

“Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang
memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi

kegunaannya secara penuh untuk berkembang”. Berdasarkan beberapa definisi

tersebut bisa disimpulkan bahwa kreatif adalah upaya mewujudkan konsep dalam

pikiran melalui karya, “kreatif” dan/atau “kreativitas” dapat dipahami sebagai
kemampuan melahirkan sesuatu yang baru, baik gagasan maupun karya nyata,
baik hal baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang telah ada, yang semuanya
berbeda dengan apa yang ada sebelumnya.

Di setiap kota di Indonesia terdapat kantong-kantong terpusatnya

aktivitas kreatif yang seringkali diinisiasi oleh sejumlah orang yang berkelompok.
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Sebagian diantaranya memiliki struktur organisasi yang jelas, namun ada pula

yang belum terstruktur secara kongkrit. Jumlah komunitas yang ada di setiap
daerah selalu berkembang seiring dengan makin banyaknya kesempatan untuk

berkreasi. Gagasan-gagasan kreatif yang diwujudkan menjadi aktivitas kadangkadang bersifat temporer karena untuk kepentingan kelompok kecil tersebut.

Namun perlu diapresiasi jika gagasan-gagasan dari kelompok kecil tersebut

disatukan dengan gagasan-gagasan dari kelompok komunitas yang lainnya akan
membentuk benang merah yang dapat dirangkai menjadi aktivitas kreatif yang
besar dan mampu mendukung aktivasi city branding.
Komunitas

kreatif

dalam perspektif perkembangan

suatu daerah

merupakan aset yang sangat penting. AJ Toynbee, seorang sejarawan modern

mengistilahkan komunitas kreatif sebagai minoritas kreatif (creative minority).
Demikian pentingnya hingga AJ Toynbee menyatakan bahwa komunitas
minoritas kreatif bahkan dapat mempengaruhi perkembangan sebuah negara.

Bagi Toynbee, keberadaan minoritas kreatif menjadi sangat penting guna

mendorong masyarakat dan komponen bangsa lainnya bergerak maju. Golongan
ini nampak sebagai sosok yang hadir secara “alamiah” dalam masyarakat.

Keberadaannya seperti halnya keberadaan organ vital di dalam tubuh makhluk
hidup, alamiah sekaligus mutlak adanya untuk menopang kehidupan. Di samping

bahwa kehadiran golongan ini bersifat alamiah, golongan kreatif juga perlu

dibangun sebagai suatu pergerakan sistemik (kultural maupun struktural). Hal
ini dimaksudkan agar peradaban tumbuh lebih maju, lebih punya nafas panjang,
dan lebih inovatif (sehingga tidak timbul kebosanan dan stagnasi kebudayaan).

Sebagai pergerakan, maka istilah “minoritas” untuk menyebut golongan

kreatif ini, perlu ditransformasikan ke dalam istilah “komunitas”. Istilah

komunitas dimaksudkan agar golongan ini menyadari dan mengorganisir dirinya
sebagai

pihak

yang

memiliki

tanggung

jawab

(http://www.kompasiana.com/altomakmuralto/komunitas-kreatif-

pergerakan.

pencegahannegara-gagal-dan-gerakan-madani_54f80d15a33311b8048b47e6).

Pemahaman “komunitas kreatif” sebagai sekelompok orang (individu)

dalam jumlah yang terbatas (kecil), yang memiliki maksud, nilai, keyakinan, dan
kepentingan yang sama, yang memiliki kemampuan melahirkan sesuatu yang

baru dan luar biasa (baik ide, cara, metode, tindakan, dan produk-produk lainnya),
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yang menjadi pelopor, kreator, inspirator, inovator, dan penggerak bagi lahirnya
kebudayaan, kemajuan, pembaharuan, dan peradaban berdasarkan pendapat AJ

Toynbee merupakan dasar bahwa pentingnya merawat keberadaan aktivitas

kreatif sekaligus komunitas kreatif tersebut untuk selalu berkontribusi dalam
membangun citra kota. Konsepsi komunitas kreatif berlandaskan pada

kolektifitas terbatas, namun solid, mandiri, dan mampu bersinergi dengan
masyarakat secara luas. Adapun dukungan pemerintah sebagai pemegang

keputusan yang diperlukan dalam mempertahankan aktivitas kreatif berbasis
komunitas dengan mengakomodasi gagasan-gagasan, mendukung secara teknis
keberlangsungan

aktivitas

kreatif

serta

apresiasi

dengan

memberikan

kesempatan dan membantu keberlangsungan kegiatan atau aktivitas kreatif
secara kontinyu. Dengan demikian, city branding akan lebih mudah dirasakan

oleh stakeholder dan memberikan efek positif sesuai dengan tujuan tertentu dari
aktivasi city branding sebuah kota.

Ekonomi kreatif akan menjadi potensial apabila didukung tiga hal, yaitu

Knowledge Creative (Pengetahuan yang kreatif), Skilled Worker (pekerja yang
berkemampuan),

Labor Intensive (kekuatan tenaga

kerja) untuk

dapat

dipergunakan kepada begitu banyak ruang dalam industri produk kreatif yang

terns berkembang di Indonesia, seperti crafts, advertising, publishing and

printing, television and radio, architecture, music, design, dan fashion (Betti

Alisjahbana (2009, dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati, 2016)

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 23
BERBASIS WISATA BUDAYA

BAB 3
WISATA BUDAYA
Menurut

Robert McIntosh bersama

Shaskinant

Gupta dalam

Oka

A.Yoeti (2009) pariwisata adalah aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri
pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.
Undang-undang

No.

10

Tahun

2009

tentang

Kepariwisataan

mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan menurut motif

wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut

adalah sebagai berikut.
a.

Wisata Budaya

Wisata Budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk
memperluas

pandangan

hidup

seseorang

dengan

jalan

mengadakan

kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari

keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya
b.

dan seni mereka.

Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih
di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam

sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung,
melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan
air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah
c.

atau negara-negara maritim.

Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata
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ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan
dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang- undang. Wisata
cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam
dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa
serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat
d.

perlindungan dari pemerintah dan masyarakat.

Wisata konvensi adalah wisata yang dekat dengan wisata jenis politik.

Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan

menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang
bagi para peserta suatu konfrensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan

lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Indonesia
mempunyai Balai Sidang Senayan di Jakarta untuk tempat penyelenggaraan
e.

sidang-sidang pertemuan besar dengan perlengkapan modern.

Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian
perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang
pembibitan

dan

sebagainya

dimana

wisatawan

rombongan

dapat

mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-

lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan
suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija di sekitar

perkebunan yang dikunjungi. Sedangkan untuk pemilihan lokasi wilayah
pertanian

yang

akan

dijadikan

objek

wisata

pertanian

perlu

dipertimbangkan, diantaranya mempertimbangkan kemudahan mencapai

lokasi, karakteristik alam, sentra produksi pertanian, dan adanya kegiatan
agroindustri.

Ekonomi Kreatif dan Destinasi Wisata

Menurut Ooi (2006, dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati, 2016),

ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh

dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Sementara itu Yoeti (1985,
dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati, 2016), menjelaskan bahwa dalam
konsep wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada something

to see, something to do, dan something to buy:
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a. Something to see, terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata;

b. Something to do , terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata;

c. Something to buy, terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah wisata
sebagai memorabilia pribadi/wisatawan..

Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui something

to buy dengan menciptakan produk-produk inovatif khas daerah.

Selain ketiga hal diatas, ada beberapa komponen destinasi wisata yang

harus diperhatikan. Hal ini pun terkait dengan keberadaan komunitas ekonomi
kreatif di tempat destinasi wisata yang akan membuat destinasi wisata yang
dikunjungi menjadi semakin menarik. Komponen-komponen tersebut yaitu :

1. Attraction : atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang menarik dan
bernilai untuk dikunjungi dan dilihat (Pendit, 1999)

2. Accessibility, atau aksesibilitas merupakan suatu kemudahan bagi wisatawan
untuk mengakses suatu destinasi.

3. Ancilary Service, yaitu pelayanan yang diberikan oleh destinasi kepada

wisatawan dan industri berupa pemasaran, pengembangan dan koordinasi

antar komponen destinasi, seperti organisasi/instansi pemerintah, swasta
maupun gabungan instansi pemerintah dan swasta, dan

4. Community Involvement, yaitu keterlibatan masyarakat dalam memberikan
pelayanan dan hubungan yang tercipta antara wisatawan dan masyarakat

lokal sebuah destinas, akan mempengaruhi juga apakah destinasi tersebut

baik atau tidak untuk dikunjungi oleh wisatawan (Nurchayati dan Andalan
Tri Ratnawati, 2016).
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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Pemetaan
Arah
Kebijakan
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang
Dalam
Pengembangan
Sektor
Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
Ekonomi Kreatif dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penciptaan

nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari
kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu
pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Peraturan Presiden
Republik

Indonesia

Nomor

142

Tahun

2018

Tentang

Rencana

Induk

Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 mendefinisikan
Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan
kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas

intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan,
serta warisan budaya.

Ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional

dengan cara sebagai berikut. Pertama, ekonomi kreatif mengangkat citra dan

identitas bangsa Indonesia. Kedua adalah ekonomi kreatif berbasis sumber daya

terbarukan sedangkan yang ketiga adalah ekonomi kreatif sektor berbasis

kreativitas dapat mendorong inovasi. Ekonomi kreatif melestarikan budaya
indonesia dan meningkatkan toleransi sosial (Program Ekonomi Kreatif, 2015).

Arsyad (1999) dan Taringan (2005) mengemukakan bahwa dalam rangka

mengerakkan ekonomi kreatif perlu diciptakan iklim yang baik, infrastruktur

yang menunjang dengan fokus pada pembangunan wilayah yang didukung oleh
potensi industri kreatif itu sendiri. Untuk dapat menciptakan iklim yang baik,
maka harus didorong oleh arah kebijakan pemerintah daerah yang mengarah
pada pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik.

Pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan budaya lokal di

Kota Tanjungpinang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2018-2023, yang merupakan visi dan misi pembangunan Kota
Tanjungpinang. Visi Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yaitu
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“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan

Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:
Kota yang Maju

:

Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai

kota yang maju yaitu kota yang dapat

menjamin perikehidupan warganya secara
layak

dan

bermartabat

dan

dapat

yang

dan

bersih,

menginspirasi kebanggaan warganya melalui
pemerintahan

baik

kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi
yang

responsif

dan

melayani,

serta

pembangunan berkelanjutan yang bertumpu

pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia,
Berbudaya

:

teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.
Penyelenggaraan

pembangunan

pemerintahan

serta

interaksi

dan

sosial

masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai
luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan
Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang

sebagai rumah bersama bagi segenap warga
Sejahtera

:

dari berbagai latar belakang budaya.

Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan

bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat

dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun
profesi yang positif disertai dengan komitmen
dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam
menyediakan

lapangan

pekerjaan

dan

kesempatan wirausaha sehingga terwujud
Harmoni Kebhinekaan :

keadilan, kemakmuran dan kedamaian.
Terciptanya

keselarasan,

keserasian,

dan

toleransi antar warga Kota Tanjungpinang

yang terdiri dari keberagaman etnis dan
agama.
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:

Masyarakat Madani

Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang

menunjukkan

akhlak

mulia

yaitu

tertib,

rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan
sadar akan tanggungjawab masing-masing.

Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya,
berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif,
dan usaha ekonomi masyarakat.

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara

untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan
kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah,

transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang
berintegritas dan kompeten.

5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim

investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem
pengupahan yang berkeadilan.
Kebijakan

tersebut

selaras

dengan

kebijakan

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Tahun 2005-2025, sebagai berikut :
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Visi RPJPD:
“Mewujudkan Kota Tanjungpinang
sebagai Kota Pendidikan, Pusat
Wisata Budaya dan Perdagangan
Terdepan”

Visi RPJMD:
“Tanjungpinang sebagai Kota yang
Maju, Berbudaya dan Sejahtera
dalam Harmoni Kebhinekaan
Masyarakat Madani”

Misi:

Misi:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota
Tanjungpinang yang sehat, cerdas,
berbudaya dan berakhlak mulia

1. Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang agamis,
berbudaya, berwawasan
kebangsaan dan berdaya saing
global.

2. Mengembangkan wisata budaya
yang berdaya saing sebagai
penggerak perekonomian daerah

2. Meningkatkan pengembangan
pariwisata, ekonomi kreatif, dan
usaha ekonomi masyarakat

3. Mewujudkan Kota Tanjungpinang
sebagai pusat perdagangan dan
industri pengolahan hasil perikanan
dan kelautan

3. Mengembangkan dan
melestarikan khasanah budaya
lokal dan nusantara untuk
menciptakan kehidupan
masyarakat yang harmonis,
bertoleransi dan kebhinekaan

4. Mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan yang
tertata rapi, berkualitas dan
berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang profesional,
berwibawa, amanah, transparan
dan akuntabel didukung aparatur
yang berintegritas dan kompeten.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat
yang sejahtera dan memiliki
mentalitas yang tangguh dan
kreatif.

5. Melanjutkan pembangunan yang
adil dan merata serta menciptakan
iklim investasi dan usaha yang
kondusif yang berwawasan
lingkungan dan sistem
pengupahan yang berkeadilan.

Sumber : RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

Gambar 1. Bagan Keterkaitan RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025
dengan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023
Berdasarkan

kelima

misi

pembangunan

menengah

RPJMD

Kota

Tanjungpinang Tahun 2018-2023 diatas, kita dapat melihat bahwa misi kedua dan
misi ketiga sangat erat kaitannya dengan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berbasis Wisata Budaya ini. Misi kedua memfokuskan pada pariwisata dan
ekonomi kreatif, sementara misi ketiga memfokuskan pada budaya lokal.
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Dari kedua misi diatas, selanjutnya dijabarkan tujuan, sasaran dan

indikator tujuan/sasaran sebagai berikut :

Tabel 1. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran
(Misi kedua dan Misi ketiga RPJMD Tahun 2018-2023)

NO
1

MISI
Meningkatkan
pengembangan
pariwisata,
ekonomi kreatif,
dan usaha
ekonomi
masyarakat

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan
kontribusi
sektor
pariwisata,
perdagangan
dan jasa
terhadap
perekonomian
daerah
Meningkatnya
Kunjungan
wisata
Berkembangnya
usaha
perdagangan,
Industri dan
UMKM

2

Mengembangkan
dan melestarikan
khasanah budaya
lokal dan
nusantara untuk
menciptakan
kehidupan
masyarakat yang
harmonis,
bertoleransi dan
kebhinekaan

Melestarikan
seni, nilai adat
dan tradisi
budaya
melayu dalam
kehidupan
masyarakat,
dan
meningkatkan
kondusifitas
wilayah

Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Terwujudnya
Ketahanan
Pangan

Meningkatnya
kelestarian seni
dan budaya
melayu

Meningkatnya
penegakan
peraturan
daerah
Meningkatnya
partisipasi
politik
masyarakat

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

Pertumbuhan
Ekonomi
Laju Inflasi
Pendapatan per
Kapita
Persentase Kontribusi
Agregat Sektor
pariwisata,
perdagangan dan jasa
terhadap PDRB
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Rata-rata lama
kunjungan wisata
Kontribusi sektor
Perdagangan dalam
PDRB
Persentase
Peningkatan Industri
Kecil dan Menengah
(IKM)
Persentase
Peningkatan Usaha
mikro dan koperasi
Produksi Perikanan
(Tangkap dan
Budidaya)
Skor PPH
Ketersediaan

Persentase Benda,
Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan
Presentase Nilai Adat
dan tradisi yang digali
diaktualisasi dan
revitalisasi
Cakupan penegakan
Perda dan Perkada
Tingkat partisipasi
pemilih dalam Pemilu
(PILEG, PILPRES dan
PILKADA)
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NO

MISI

TUJUAN

SASARAN
Meningkatnya
kualitas
penanganan
bencana

Sumber : RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

Persentase kejadian
bencana kota yang
tertangani dengan
baik

Strategi pembangunan jangka menengah yang akan ditempuh dalam

mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas dikelompokkan berdasarkan tujuan
sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa
terhadap perekonomian daerah

Strategi yang ditempuh pada tujuan ini yaitu:

a. Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan Kota
Tanjungpinang, dan mengembangkan paket wisata Tanjungpinang-Bintan
bekerjasama dengan pelaku jasa wisata profesional, dan memberdayakan
kelompok sadar wisata.

b. Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan
pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan.

c. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

d. Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya
saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk.

e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala

kecil, sarana produksi budidaya air laut, payau dan tawar, optimalisasi
pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan nelayan dan

f.

pembudidaya ikan.

Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi
pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas
harga pangan pokok.

2. Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam
kehidupan masyarakat dan meningkatkan kondusifitas wilayah

a. Melestarikan seni dan budaya Melayu dengan memfasilitasi aktualitasi
nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni
budaya Melayu.
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b. Mengoptimalkan

pelaksanaan

melibatkan lembaga terkait.

patroli

dan

operasi

yustisi

dengan

c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat.

d. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak
dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

Keterkaitan antara strategi dengan tujuan dan sasaran jangka menengah

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan Antara Strategi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Tahun 2018-2023

NO
1

TUJUAN

Meningkatkan
kontribusi
sektor
pariwisata,
perdagangan
dan jasa
terhadap
perekonomian
daerah

SASARAN

Meningkatnya
Kunjungan
wisata

Berkembangnya
usaha
perdagangan,
Industri dan
UMKM

Meningkatnya
Produksi
Perikanan

Meningkatnya
Ketahanan
Pangan
2

Melestarikan
seni, nilai
adat dan
tradisi
budaya

Meningkatnya
kelestarian seni
dan budaya
melayu

STRATEGI

 Mengembangkan destinasi wisata yang
memiliki keunikan/kekhasan Kota
Tanjungpinang, dan mengembangkan
paket wisata Tanjungpinang-Bintan
bekerjasama dengan pelaku jasa wisata
profesional, dan memberdayakan
kelompok sadar wisata.
 Mengembangkan usaha perdagangan
dengan meningkatkan kelayakan pasar
tradisional dan meningkatkan kerjasama
perdagangan.
 Meningkatkan pengendalian inflasi
dengan mengoptimalkan peran Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
 Meningkatkan produktivitas industri
kecil sehingga mampu memiliki daya
saing baik dari sisi harga maupun
kualitas produk.
 Meningkatkan penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap skala
kecil, sarana produksi budidaya air laut,
payau dan tawar, optimalisasi
pembenihan ikan, serta meningkatkan
keterampilan nelayan dan pembudidaya
ikan.
 Mengoptimalkan kerjasama dengan
lembaga/pelaku usaha distribusi pangan
untuk memastikan ketersediaan pasokan
pangan dan stabilitas harga pangan
pokok.
 Melestarikan seni dan budaya Melayu
dengan memfasilitasi aktualitasi nilai
adat dan tradisi masyarakat, serta
memfasilitasi pementasan seni budaya
Melayu.
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NO

TUJUAN

melayu dalam
kehidupan
masyarakat,
dan
meningkatkan
kondusifitas
wilayah

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya
penegakan
peraturan daerah
Meningkatnya
partisipasi politik
masyarakat

 Mengoptimalkan pelaksanaan patroli
dan operasi yustisi dengan melibatkan
lembaga terkait.
 Meningkatkan partisipasi pemilih dalam
pemilu dengan meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan politik masyarakat.

Meningkatnya
kualitas
penanganan
bencana

 Meningkatkan ketersediaan logistik dan
kerjasama dengan berbagai pihak dalam
pencegahan, penanganan bencana, dan
pemulihan pasca bencana.

Sumber : RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

Untuk mengimplementasikan misi kedua dan ketiga tersebut, maka

ditetapkanlah arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan

budaya lokal yang kemudian menjadi tema prioritas pembangunan Tahun 2020
dan 2021, sebagai berikut:

 Tema Pembangunan Tahun 2020 : Pengembangan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Infrastruktur Dasar, yang dijabarkan

melalui:

a. Penataan destinasi wisata budaya/religi, bahari, dan kuliner yang
memiliki keunikan/ kekhasan Kota Tanjungpinang

b. Peningkatan sertifikasi pelaku jasa wisata dan pembinaan kelompok sadar
wisata

c. Pengembangan produk unggulan daerah menunjang wisata.
d. Penataan pasar tradisional sesuai dengan standar
e. Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan
f.

Peningkatan pengendalian inflasi

g. Peningkatan kompetensi pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi
dan pemasaran produk.

h. Penataan pemukiman pada kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak
i.
j.

layak huni.

Pemeliharaan jalan dan jembatan

Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi massal yang terintegrasi
secara merata
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 Tema Pembangunan Tahun 2021: Pengembangan Pusat Kebudayaan
Melayu dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang

dijabarkan melalui :

a. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

b. Penyelenggaraan event seni budaya melayu tingkat nasional

c. Peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar

d. Peningkatan fasilitasi akreditasi sekolah PAUD dan pendidikan dasar
e. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
f.

Peningkatan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

g. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan

h. Peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas.
i.
j.

Peningkatan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang.
Peningkatan koordinasi pemenuhan hak perempuan dan anak.

k. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga perlindungan perempuan dan
l.

anak.

Peningkatan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet terutama pada
cabang olahraga prestasi

Berdasarkan data diatas, kita dapat menganalisis bahwa pengembangan ekonomi
kreatif di Kota Tanjungpinang belum didukung oleh kebijakan yang yang

komprehensif. Kata/frasa “ekonomi kreatif”, hanya muncul dalam kalimat misi
kedua yaitu “Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan

ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat”, dan tidak dijabarkan dalam

tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran dari misi tersebut. Dengan tidak

ditetapkannya ekonomi kreatif sebagai indikator tujuan/sasaran misi, maka
pengembangan ekonomi kreatif akan terhambat dan pengalokasian anggaran

pengembangan ekonomi kreatif tidak menjadi prioritas. Akibatnya, program
pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang menjadi tidak optimal.

Selanjutnya, pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 disebutkan

bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan antara lain

melalui: a) Penataan destinasi wisata budaya/religi, bahari, dan kuliner yang
memiliki keunikan/ kekhasan Kota Tanjungpinang; b) Peningkatan sertifikasi
pelaku jasa wisata dan pembinaan kelompok sadar wisata; c) Pengembangan
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produk unggulan daerah menunjang wisata; dan d) Peningkatan kompetensi

pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk. Untuk
arah kebijakan pembangunan Tahun 2021, Pengembangan Pusat Kebudayaan

Melayu dilaksanakan antara lain melalui : a) Pengembangan pusat kebudayaan
melayu; dan b) Penyelenggaraan event seni budaya melayu tingkat nasional.

Berdasarkan hal ini kita dapat melihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota

Tanjungpinang belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan ekonomi
kreatif lokal Kota Tanjungpinang. Pada arah kebijakan diatas baru sebatas pada

pengembangan kuliner dan event seni budaya. Disisi lain, produk unggulan
daerah yang menunjang wisata menjadi salah satu arah kebijakan pengembangan

pariwisata dan ekonomi kreatif, namun perlu diketahui bersama bahwa tidak

semua produk ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang merupakan produk unggulan
daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan bahan baku yang menunjang produk

ekonomi kreatif tertentu. Akibatnya hanya beberapa produk ekonomi kreatif saja
yang dapat berkembang secara optimal antara lain kuliner dan seni pertunjukkan.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa ternyata pengembangan ekonomi

kreatif juga tidak menjadi salah satu strategi pembangunan Pemerintah Kota

Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa
strategi pembangunan yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian
daerah, adalah

meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu

memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk. Di sisi lain,

Usaha Ekonomi Kreatif tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai Industri

Kecil, misalnya seni tari. BPS mendefinisikan bahwa industri kecil adalah usaha
rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang

belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau
yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud

untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling
banyak 19 orang termasuk pengusaha. Ciri-ciri Usaha Kecil yaitu :

a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang
berubah;

b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 36
BERBASIS WISATA BUDAYA

c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih
sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan
keluarga, sudah membuat neraca usaha;

d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira
f.

usaha;

Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti
business planning (http://usaha-umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/).

Contoh Usaha Kecil, yaitu :

a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;

c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan,
industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan
tangan;

d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;

e. Koperasi berskala kecil (http://digilib.unila.ac.id/20039/3/bab%202.pdf)

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi
Kreatif, yang termasuk ekonomi kreatif yaitu : kuliner, arsitektur, disain produk,

disain interior, disain grafis, film, animasi dan video, musik, fesyen, seni
pertunjukan, games dan aplikasi, kriya, radio dan televisi, seni rupa, periklanan,

fotografi, serta penerbitan. Dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan

bahwa usaha ekonomi kreatif tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai
industri kecil sehingga indikator “Persentase Peningkatan Industri Kecil dan

Menengah (IKM)” tidak dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif belum
menjadi prioritas pembangunan.

Pengembangan ekonomi kreatif pun tidak menjadi kegiatan strategis

daerah selama lima tahun ke depan. Dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun

2018-2023. Berikit ini adalah kegiatan-kegiatan strategis daerah yang akan
dilaksanakan selama kurun waktu 2018-2023 yaitu:
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1.

Pembangunan Kantor Lurah Ditargetkan 10 Kantor Sampai 5 Tahun

2.

Pembangunan Kantor Camat Ditargetkan 1 Kantor Sampai 5 Tahun Kedepan

4.

Pembangunan 1 Unit Puskesmas Lokasi Di Kecamatan Tanjungpinang Barat

6.

Tersedianya Lahan Untuk Alun-Alun Di Tiap Kecamatan

Kedepan

3.

Pembangunan Gedung Pemuda/Gelanggang Remaja

5.

Kawasan Wisata Kuliner (Jalan Pemuda)

7.

Tersedianya Bumi Perkemahan (Camping Ground)

8.

Laman Lansia

9.

Rehab Aula Gedung 5 Lantai

10. Rehab Gedung Gonggong

11. Seminar Histori Tentang Taman Laman Bunda
12. Penataan Trotoar

13. Lapangan Sepakbola STAI dan Hang Lekir yang representatif
Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya

diampu/dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perinsdustrian, serta Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro. Berikut adalah beberapa program/kegiatan

yang dilaksanakan guna pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif di
Kota Tanjungpinang.

Tabel 3. Daftar Urusan Pemerintah Daerah Yang Menunjang Ekonomi
Kreatif Berbasis Wisata Budaya

NO

URUSAN

PROGRAM

1

Tenaga Kerja

Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja

2

Koperasi,
Usaha Kecil
Dan Menengah

Program Peningkatan Daya
Saing SDM Usaha Mikro

3

Kebudayaan

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

KEGIATAN
1. Pelatihan sablon
2. Pelatihan Pangkas
Rambut Barber Shop
3. Pelatihan dan sertifikasi
juru ukur/teknisi survei
pemetaan
Peningkatan kewirausahaan
bagi pelaku usaha mikro
1. Kegiatan Fasilitasi
Perkembangan Budaya
Daerah
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NO

4

URUSAN

Pariwisata

PROGRAM

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan
Kemitraan

5

Perdagangan

Program Promosi dan
Pengembangan Produk
Daerah

KEGIATAN
2. Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
3. Kegiatan Festival Pulau
Penyengat
4. Kegiatan Apresiasi
Budaya Daerah
5. Kegiatan Pelaksanaan
Festival Moon Cake
6. Kegiatan Festival IMLEK
7. Kegiatan Festival
Budaya Batak
1. Kegiatan Tanjungpinang
International Dragon
Boat
2. Kegiatan Penataan
Kawasan Pariwisata
(DAK)
3. Kegiatan Penataan
Kampung Wisata
4. Kegiatan Partisipasi
Pelaksanaan Reli Layar
Wonderful Sail 2
Indonesia 2018
5. Kegiatan Fasilitasi
Penataan dan Pelestarian
Kota Pusaka Daerah
1. Kegiatan Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata
2. Kegiatan Pengembangan
Wawasan Pariwisata
antar Daerah
3. Kegiatan Fasilitasi
Percepatan
Pembangunan
Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Tanjungpinang
1. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelompok
Sadar Wisata
2. Kegiatan Pembentukan
Sentra Hak Kekayaan
Intektual (HaKi) Kota
Tanjungpinang
1. Kegiatan Tanjungpinang
Culinery Fiesta
2. Kegiatan Partisipasi
Event Promosi Produk
Unggulan Daerah di

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 39
BERBASIS WISATA BUDAYA

NO

6

URUSAN

Industri

PROGRAM

Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah

Sumber : LKPJ Kota Tanjungpinang Tahun 2018

KEGIATAN
Dalam dan
Luar Daerah
Kegiatan Peningkatan
Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan
1. Fasilitasi Sertifikasi
Halal Bagi IKM Kota
Tanjungpinang
2. Peningkatan Kinerja
Operasional dan
Penguatan
Kelembagaan
Dekranasda Kota
Tanjungpinang
Dekranasda Kota
Tanjungpinang
3. Operasional dan
Pembinaan Workshop
Industri
4. Penerbitan Katalog
Produk Unggulan Kota
Tanjungpinang

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh perangkat daerah dalam
pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi,
kompentensi di pasar kerja

2. Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran,
manajemen, teknologi dan sebagainya

3. Rendahnya tingkat promosi yang dilakukan usaha mikro, baik dalam daerah
sendiri maupun luar daerah

4. Rendahnya akses usaha mikro terhadap modal khususnya perbankan
5. Kurangnya keterlibatan swasta dalam pengembangan budaya daerah

6. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penyelamatan dan
pelestarian situs dan benda cagar budaya

7. Kurangnya daya tarik dan keunikan destinasi wisata di Kota Tanjungpinang

8. Belum optimalnya penyelenggaraan event kepariwisataan yang bersifat unik
dan menarik
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9. Kurangnya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat dan pihak ketiga
dalam pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang

10. Kurangnya promosi dan pemasaran pariwisata Kota Tanjungpinang

11. Minimnya transportasi angkutan perdagangan dari dan menuju Kota
Tanjungpinang

12. Minimnya pelabuhan bongkar muat yang layak dan mencukupi kebutuhan
di Bidang Perdagangan (LKPJ Kota Tanjungpinang Tahun 2018)

Selain itu ditemukan juga bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan

kualitas produk, ketiga perangkat daerah diatas secara masing-masing
melakukan pembinaan dan pelatihan untuk para pelaku ekonomi kreatif.
Akibatnya terjadi tumpang tindih pelatihan, dikarenakan pelaku/komunitas yang
dilatih yang itu-itu saja.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Arsyad (1999) dan Taringan (2005)

bahwa dalam rangka mengerakkan ekonomi kreatif perlu diciptakan iklim yang
baik.

Oleh karena itu

maka

pengembangan

ekonomi

kreatif

di

Kota

Tanjungpinang harus didorong oleh arah kebijakan pemerintah daerah yang
mengarah pada pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik. Pengembangan

ekonomi kreatif harus menjadi prioritas pembangunan yang didukung oleh
regulasi, strategi, sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur

penunjang yang dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatif itu sendiri.
Dengan tidak adanya dukungan regulasi dan program/kegiatan yang memadai,
maka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang menjadi terhambat.

Sinergitas dan kolaborasi antar dinas pengampu ekonomi kreatif pun harus

dilakukan, agar tidak terjadi program/kegiatan yang tumpang tindih. Data-data
diatas menunjukkan bahwa kinerja pengembangan ekonomi kreatif berbasis

wsata budaya di Kota Tanjungpinang masih belum optimal sehingga perlu

didorong oleh semua stakeholders terkait melalui sinergitas dan kolaborasi yang

efektif.

4.2.

Pemetaan Kondisi Eksisting Ekonomi Kreatif Di
Kota Tanjungpinang
4.2.1. Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Tanjungpinang
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif.
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Perpres ini telah mengklasifikasi ulang sub-sektor industri kreatif dari 15 sub-

sektor menjadi 16 sub-sektor, yaitu kuliner, arsitektur, disain produk, disain
interior, disain grafis, film, animasi dan video, musik, fesyen, seni pertunjukan,

games dan aplikasi, kriya, radio dan televisi, seni rupa, periklanan, fotografi, serta
penerbitan.

Berdasarkan

hasil

pemetaan

usaha

ekonomi

kreatif

di

Kota

Tanjungpinang, diperoleh data terdapat sekitar 9 (sembilan) jenis usaha seperti
yang tertuang dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4. Jenis Usaha Ekonomi Kreatif Di Kota Tanjungpinang
NO
1

JENIS EKONOMI
KREATIF
SENI TARI

a.
b.
c.
d.
e.
f.

2

SENI MUSIK

g.
a.
b.
c.
d.
e.

3

GRAFIS DAN
KOMUNIKASI VISUAL

a.
b.
c.
d.
e.

POTENSI PENGEMBANGAN

Keberagaman etnis dan kekayaan budaya
Ada beberapa tari yang terpengaruh budaya lain
Seni pertunjukan (tari) sangat aktif
Ada beberapa tempat yg berpotensial dijadikan
tempat pertunjukan
Sanggar seni yang masih aktif hingga sekarang
Kebergantungan pada dana bantuan pemerintah
masih ada, namun beberapa sanggar sudah
melakukan cara lain untuk mendapatkan dana :
membuat kerajinan, membuat pertunjukan
berbayar.
Terdapat 74 Sanggar Seni Lokal
Keberagaman etnis dan sejarah kekayaan budaya
Ada beberapa musik yang punya pengaruh dari
budaya lain
Pelaku seni musik yang aktif
Ada beberapa tempat yg berpotensial dijadikan
tempat pertunjukan
Kegiatan pariwisata yang dapat mengonsumsi
kesenian musik
Banyaknya unsur grafis dengan dasar budaya
yang bisa diolah untuk menjadi identitas visual
Mulai banyak yang tertarik pada desain grafis
Para pelaku dan peminat desain grafis sudah
melakukan pergerakan
Beberapa pelaku dan peminat sudah memahami
dan peka terhadap perkembangan desain grafis
dan desain komunikasi visual
Sudah ada pemahaman tentang pentingnya
desain grafis

KENDALA

a. Bahasa artistik tari yang seragam
b. Banyak sanggar, tapi tidak ada ekosistem
yang terbangun. Setiap sanggar berjalan
masing-masing.
c. Dokumentasi video tari (pengarsipan seni
tari) masih kurang lengkap. Sehingga untuk
mengakses tari-tari tradisi agak susah.
d. Ada gap antara generasi tua dan muda, dan
antara komunitas dan pemerintah daerah.
e. Belum ada sekolah atau institusi seni
a. Pelaku kesenian musik yang belum memiliki
penghasilan tetap sebagai pemusik
b. Akses peralatan yang terbatas
c. Akses ruang pertunjukkan yang terbatas
d. Tidak ada sekolah tinggi musik
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4

JENIS EKONOMI
KREATIF
TEKSTIL DAN

5

KRIYA DAN PRODUK

NO

FASHION

POTENSI PENGEMBANGAN

a. Gonggong, kerang-kerangan, sisik ikan dan kulit
ikan. Membuat hasil karya pajangan berupa
aksesoris pakai (broche), home decor (pajangan,
desk lamp, frame, bunga-bungaan, dsb). Teknik
yang dipakai, pemotongan gonggong secara
horizontal, vertical, diagonal, pembersihan
kerang-kerangan menggunakan karbol/porstex,
pengeringan, penyambungan menggunakan lem,
dan proses pelunakan menggunakan H2O2
b. Tali rajut dengan menggunakan teknik crochet
oleh ibu-ibu rumah tangga. Membuat produk
berupa tas tangan, ransel, pouch, sepatu
(menggunakan sol dari sepatu bekas), rok, luaran,
gantungan kunci, broche, baju bayi, dll. Teknik
crochet sudah dipelajari sejak masa muda.
Material yang digunakan yaitu tali kur, wool
(sintetik).
Memiliki
teknik
crochet
yang
menghasilkan bentuk/tekstur seperti gonggong
dan kerang-kerangan. Bahan baku dibeli secara
online.
c. Batik dengan motif inspirasi dari Tanjungpinang
mulai dari perairan (gonggong, biota laut), alam
darat (bauxit, mangrove). Penggunaan material
Katun,
dobby,
shantung.
Teknik
batik
menggunakan cap dan tulis menggunakan
canting.
a. Pengrajin Cangkang Kerang
b. Pengrajin Kayu Palet
c. Pengrajin Tali Rajut
d. Pengrajin Limbah Paralon Bakar

KENDALA

a. Kurangnya akses bahan baku untuk
pembuatan batik. Kain, malam, canting, cap
harus dibeli dari pulau Jawa
b. Pilihan bahan di pasar kurang variatif
sehingga konsumen lebih sering berbelanja
di Batam, Malaysia, atau Jakarta
c. Kurangnya sumber daya perajin yang
kompeten
d. Kurangnya target produksi dan penjualan
dikarenakan masih belum ada marketplace
yang memadai
e. Mahalnya biaya produksi (seperti menjahit)
dikarenakan harga bahan pokok yang juga
mahal
f. Finishing yang kurang baik dan kurang
detail sehingga mengurangai daya jual
produk

a. Masih
sulit
untuk
memperoleh
bahan/material
pendukung
kerajinan
(aksesoris tas, manik-manik, dsb), kalaupun
ada hanya sedikit variasinya
b. Beberapa perajin material limbah kesulitan
untuk memperoleh material dikarenakan
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NO

JENIS EKONOMI
KREATIF

POTENSI PENGEMBANGAN

KENDALA

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
6

INTERIOR DAN
ARSITEKTUR

a.
b.
c.
d.

Interior desainer (design & build)
Perajin limbah kayu palet
Perajin ukiran kayu
Perajin kapal

a.
b.
c.
a.

belum adanya kerjasama antara penghasil
limbah dengan perajin
Aksesoris pendukung produk yang digunakan
masih kurang baik dari segi bahan maupun
kualitas
Rata-rata
perajin
masih
sekedar
memodifikasi produk dari bentuk yang ada
atau berdasarkan keinginan pemesan
Bentuk yang dihasilkan cenderung monoton
karena teknik pengolahan material masih
belum dieksplorasi lebih jauh
Rata-rata
pengrajin
individu,
bukan
pengrajin komunitas, sehingga berpengaruh
pada proses produksi yang lambat
Kurangnya target produksi dan penjualan
dikarenakan masih belum ada marketplace
yang memadai (kebanyakan perajin membuat
produk hanya bila ada pesanan)
Teknik pengerjaan dan finishing masih
kurang rapi sehingga mengurangi daya jual
produk
Belum
banyak
yang
memaksimalkan
pemanfaatkan media online untuk promosi
dan penjualan produk
Packaging dan cara pengemasan produk
masih kurang menarik pembeli
Penataan kawasan wisata masih kurang
terorganisir dengan baik
Informasi yang berkaitan dengan tempat
wisata minim
Pemeliharaan kawasan wisata kurang baik
Profesi
arsitek/interior
designer
di
Tanjungpinang sangat sedikit
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NO

7

JENIS EKONOMI
KREATIF

GASTRONOMI

POTENSI PENGEMBANGAN

a. Tanjungpinang merupakan kota pelabuhan yang
terbentuk karena berada dalam jalur lintas
perdagangan internasional memberikan
kekayaan budaya yang dibawa oleh para
pedagang sejak ratusan tahun yang lalu.
b. Karena letaknya yang di kepulauan, menjadikan
Tanjungpinang memiliki sumber daya kelautan
yang cukup berlimpah terutama olahan bahan
makanan yang berasal dari laut
c. Sejarah kesultanan yang melatarbelakangi
pemerintahan di Tanjungpinang, memberikan
resep-resep warisan yang kaya rasa, bumbu dan
tata hidang yang menarik untuk dialami
wisatawan
d. Beberapa budaya makan masyarakat pelabuhan
juga menimbulkan produk-produk kuliner yang
sampai saat ini masih ada seperti nasi dagang
dan kedai kopi
e. Hal ini memberikan kekayaan warisan
gastronomi Tanjungpinang menjadi menarik
sebagai modal ekonomi kreatif di bidang kuliner
f. Tersedianya banyak kedai makanan lokal yang
mampu menyajikan rasa unik dan khas
Tanjungpinang, menjadikan Tanjungpinang
layak sebagai destinasi wisata budaya kuliner

KENDALA

b. Kalah saing dengan arsitek/interior designer
dari luar Kota Tanjungpinang
c. Keterampilan perajin masih kurang
d. Keterbatasan peralatan yang dimiliki perajin
e. Finishing produk yang dihasilkan kurang
bagus
f. Kreasi yang dihasilkan perajin kurang
bervariasi
a. Inovasi kuliner di Tanjungpinang masih
belum mengangkat kuliner-kuliner lokal
dalam tahapan yang high end
b. Terjadinya euforia kreasi kuliner ‘kekinian’
yang tidak memiliki akar budaya yang kuat
c. Masih minimnya varian produk makanan
Tanjungpinang dalam menu hotel-hotel
berbintang di Kepulauan Riau
d. Sudah adanya inisiatif dari pelaku pariwisata
untuk mengangkat storytelling warisan
gastronomi Tanjungpinang dalam bentuk
paket wisata cooking class
e. Belum adanya kuliner lokal yang dikelola
dalam skala besar untuk menjadi oleh-oleh
ciri khas Tanjungpinang
Pelaku Gastronomi
a. Kebanyakan pelaku ahli di bidang gastronomi
di Tanjungpinang adalah otodidak, atau
belajar secara turun temurun
b. Belum adanya sistem standarisasi keahlian
pelaku ekonomi kreatif gastronomi di
Tanjungpinang
c. Belum adanya sekolah tinggi yang mendorong
kreasi ekonomi kreatif di bidang kuliner

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 46
BERBASIS WISATA BUDAYA
NO

8

9

JENIS EKONOMI
KREATIF

FOTOGRAFI

VIDEOGRAFI

POTENSI PENGEMBANGAN

Objek Fotografi
Hal yang paling mencolok di Tanjungpinang adalah
arsitektur bangunannya yang sangat beragam.
Percampuran dari berbagai etnis yang mendiami
Tanjungpinang sejak lama menorehkan jejak budaya
dari segi bangunan-bangunannya serta tak lupa juga
dari sisi kuliner yang tak bisa ditampik memiliki
campuran cita rasa yang berbeda. Selain itu karena
Tanjungpinang berada di jalur naga, pekerjaan
masyarakatnya pun memiliki dinamika dan variabel
yang berbeda dimana menarik untuk dijadikan
sebagai objek fotografis.
Perkembangan Produk Fotografi
Oprek (Operasional dan Teknik) Fotografi Workshop
di Tanjungpinang yang baru saja diadakan Bekraf
awal tahun 2019 ini serta program dari VIU untuk
bidang perfilman di Tanjungpinang menunjukan
bahwa cukup banyak anak muda yang tertarik
dengan dunia audiovisual. Dimana hal ini
berkesinambungan dengan kebutuhan data visual
yang
masih
belum
terarsipkan
dan
terdokumentasikan dengan baik tentang apa saja
yang ada di Tanjungpinang. Hal ini sangat
berpengaruh ke berbagai bidang lain terutama
pariwisata.
a. Banyak anak muda yang tertarik ke dunia
videografi

KENDALA

d. Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang
Gastronomi tidak didampingi oleh Lembaga
Profesional yang menjaga kualitas produk
dan proses produksi, sehingga belum layak
jika harus masuk ke standar internasional
a. Aktifitas komunitas fotografi yang timbul
tenggelam
b. Referensi visual masih kurang up to date
dalam styling, editing, make up dan angle
fotografi
c. Tidak mengelola atau menggembangkan
sumber
data/lokalitas
yang
ada
di
Tanjungpinang
d. Distribusi dan eksibisi produk digital belum
terakses dengan baik
e. Antar individu atau kelompok kurang
bersinergi dan tidak antusias
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NO

JENIS EKONOMI
KREATIF

POTENSI PENGEMBANGAN

b. Banyaknya peserta tiap ada workshop fotografi
dan videografi
c. Semangat yang besar dari beberapa pelaku

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang (2019)

KENDALA
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4.2.2. Potensi Destinasi Wisata Budaya Di Kota
Tanjungpinang
Wisata Budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang

atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan
memanfaatkan

pribadi,

atau

mempelajari

potensi budaya dari

tempat

daya

yang

(https://www.kanal.web.id/pengertian-wisata-budaya).

tarik budaya dengan

dikunjungi

tersebut

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan

pariwisata yang meliputi wisata alam dan/atau wisata sejarah serta konservasi

budaya. Pengembangan kegiatan pariwisata di Kota Tanjungpinang terdiri dari :

a. Kawasan wisata bahari terdapat di Pulau Terkulai, Pulau Sekatap, Pulau Los,
Pantai Kelam Pagi dan Tanjung Siambang Pulau Dompak;

b. Kawasan wisata budaya/sejarah/religi terdapat di Pulau Penyengat, Kawasan

Sungai Carang Hulu Riau (Kota Rebah dan Kota Piring), Pulau Bayan, Klenteng

Senggarang, Pulau Basing, Komplek Makam Sultan/ Yang Dipertuan Muda, dan
Taman Budaya;

c. Kawasan wisata ekowisataterdapat di Sungai Dompak, Sungai Terusan, Sungai
Carang, Sungai Gesek, Bukit Kucing, dan Bukit Manuk; dan

d. Kawasan wisata berupa wisata belanja dan kuliner terdapat di Pantai Barat
Tanjungpinang, Kawasan Kota Lama Tanjungpinang, Pesisir Dompak Lama
dan Kawasan Senggarang.

Berikut adalah beberapa destinasi wisata budaya di Kota Tanjungpinang :

1. Pulau Penyengat

Pulau penyengat terdapat Masjid Sultan Riau yang didominasi warna kuning

menyala dan terlihat kontras dengan bangunan di sekitarnya. Masjid Sultan

Riau ini memiliki desain arsitektural unik bergaya persia dan turki dengan
empat menara berbentuk kerucut, dan memiliki tujuh pintu masuk serta enam
jendela.

Pada bagian atas masjid dan menara, terdapat 17 kubah dengan bentuk
menyerupai bawang yang melambangkan 17 rakaat berdirinya shalat fardu

sehari semalam. Menurut sejarah, Masjid Sultan Riau ini merupakan Masjid
tertua di Indonesia yang memiliki kubah di bagian atasnya.
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Di halaman masjid terdapat Rumah Sotoh dan Balai pertemuan bagi jamaah.

Masjid yang berdiri kokoh sejak tahun 1832 ini, konon dibangun menggunakan
campuran putih telur, kapur, tanah liat, dan pasir. Keberadaan masjid ini
menjadi sentral pembelajaran Islam di Riau dan sekitarnya, bahkan setiap hari

jumat dan hari-hari besar Islam, Masjid Sultan Riau ini selalu didatangi jamaah
dari Malaysia, Singapura, dan Brunei.Tidak jauh dari Masjid Sultan Riau,
terdapat makam raja-raja Riau .

2. Kota Lama

Gambar 2. Mesjid Sultan Riau, Pulau Penyengat.

Desnitasi wisata sejarah dan cagar budaya Istana Kota Lama di Sungai Carang,

Tanjungpinang, Kepulauan Riau menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di Istana Kota Lama
terdapat benda-benda peninggalan kerajaan melayu terdahulu, seperti makam
raja, bekas reruntuhan bangunan, serta situs bersejarah. Selain menyimpan
benda bersejarah, bisa menikmati suasana alam yang asri dan tenang.

3. Senggarang, Kampung Bugis

Kampung Bugis merupakan salah satu tempat wisata paling strategis di
Tanjungpinang, karena Kampung Bugis dapat menjangkau berbagai tempat

wisata di Tanjungpinang seperti : Laman Boenda (tepi laut), jalan pintas menuju
Trikora, Wisata religi (Klenteng) Senggarang.

Kampung Bugis merupakan salah satu desa wisata yang menyuguhkan

pemandangan alam yang sangat indah. Selain tempatnya yang masih asri

ternyata Desa Wisata Kampung Bugis juga menyediakan tempat spot foto yang
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unik yang diberi nama Kolong langit. Tempat ini menyediakan berbagai macam

spot foto seperti pintu kayu yang seakan menuju ke langit dan bentuk rumah
segitiga yang berlatar belakang pegunungan hijau.

Gambar 3. Wisata sejarah dan cagar budaya Istana Kota Lama di Sungai
Carang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
4. Sungai Carang - Kota Rebah

Kawasan Kota Rebah sempat menjadi ikon wisata yang ramai pengunjung. Ikon

yang sangat diburu pengunjung ialah wisata mangrove. Di kawasan mangrove
Kota Rebah di siapkan jembatan kayu untuk pengunjung berkeliling hutan.

Gambar 4. Kawasan Kota Rebah.

4.2.3. Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis
Wisata Budaya Di Kota Tanjungpinang
Ooi (2006, dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati, 2016) menyatakan

bahwa antara industri kreatif dan sektor wisata merupakan 2 (dua) hal yang saling
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bersinergi apabila dikelola dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kota

kreatif seperti antara lain Bali, Bandung, dan Yogyakarta. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki potensi ekonomi kreatif yang
memiliki keunikan lokal yang dapat digunakan sebagai penunjang wisata budaya,
seperti :

a. Kesenian.

Kota Tanjungpinang merupakan kota dengan wisata budaya melayu yang

sangat kuat, baik tarian maupun musik melayunya. Terdapat 74 sanggar seni
lokal yang masih aktif, demikian juga pelaku seni musik yang masih aktif

hingga sekarang.. Selain itu, terdapat beberapa tempat yang berpotensi
dijadikan sebagai tempat pertunjukkan. Pertunjukkan seni tari dan musik
tradisional tersebut apabila dikemas dengan baik sebetulnya memiliki potensi
untuk menarik/menunjang wisata budaya. Saat ini pertunjukkan seni tari dan
seni musik belum optimal dipertontonkan di tempat-tempat wisata budaya.
Kondisi ini membuat kunjungan wisatawan menjadi rendah, karena tidak ada
atraksi kesenian yang dapat mereka nikmati, baik hanya menonton ataupun

ikut menari atau bermain musik. Ke depan, pertunjukkan seni tari dan seni
music harus menjadi bagian dari paket wisata budaya di Kota Tanjungpinang.
Selain menonton, para wisatawan dapat diajak menarik atau bermain music,
atau bahkan diajak ke bengkel produksi alat-alat musik tradisional. Dan ketika

mereka pulang, mereka dapat membeli oleh-oleh berupa miniatur alat musik
tradisional

atau

berfoto

bersama

berkembangnya seni fotografi)

para

penari

(ini

menjadi

peluang

b. Kerajinan

Kota Tanjungpinang banyak memiliki ekonomi kreatif berupa kerajinan yang

terbuat dari kayu palet, limbah gonggong/kerang/sisik ikan/kulit ikan, kain
tenun, tali rajut, batik, limbah paralon dan lain-lain. sayangnya produk

kerajinan ini banyak menemui kendala, antara lain : keterbatasan bahan baku,

daya kreatifitas yang rendah dan motivasi yang rendah. Untuk bahan baku
membatik, bahan mentah harus membeli ke Pulau Jawa. Untuk produk-produk
yang memanfaatkan limbah, seperti kerang, gonggong, kayu pale dan paralon,

walaupun bahan bakunya berlimpah tetapi karena belum adanya kerjasama

antara “penghasil limbah” (misalnya restoran/hotel) dengan pengepul limbah
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dan dengan pengusaha kerajinan berbahan dasar limbah gonggong/kerang/sisik

ikan/kulit ikan, akibatnya terjadi kesulitan bahan baku, sehingga produksinya
hanya skala kecil. Rendahnya kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif terlihat

dari desain produk yang monoton dari tahun ke tahun. Hal ini membuat daya
tariknya menjadi rendah. Motivasi yang rendah pun akan berpengaruh

terhadap perkembangan industri kerajinan ini. Saat ini para pengusaha
kerajinan belum memiliki motivasi yang tinggi agar produknya berkualitas

sehingga mampu menembus ekspor. Mereka masih mengandalkan pasar lokal
di

Kota

Tanjungpinang.

Ke

depan,

pemerintah

perlu

memfasilitasi

terbentuknya jejaring usaha kerajinan ini, antara pelaku usaha, penghasil
limbah, akademisi dan dunia usaha. Akademisi diarahkan untuk membantu

membuat desain-desain terbaru. Dunia usaha diarahkan untuk memberikan

pelatihan pemanfaatan teknologi, pelatihan meningkatkan motivasi dan
menyerap produk ekonomi kreatif hasil binaannya.

c. Fesyen

Sebagai Kota Kesultanan, Kota Tanjungpinang memiliki pakaian adat
kesultanan dan pakaian adat masyrakat melayu pada umumnya yang terbuat

dari kain tenun. Dan saat ini telah dikembangkan Batik dengan motif inspirasi
dari Tanjungpinang mulai dari perairan (gonggong, biota laut), alam darat

(bauxit, mangrove). Penggunaan material Katun, dobby, shantung. Teknik batik

menggunakan cap dan tulis menggunakan canting. Kedua kain tersebut, bahan
bakunya masih mengandalkan dari Pulau Jawa. Akibatnya perkembangannya

belum optimal. Ke depan, pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya jejaring
usaha kerajinan ini, antara pelaku usaha, akademisi dan dunia usaha.

Akademisi diarahkan untuk membantu membuat desain-desain terbaru. Dunia
usaha diarahkan untuk memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi,

pelatihan meningkatkan motivasi dan menyerap produk ekonomi kreatif hasil
binaannya.

d. Grafis dan Komunikasi Visual

Banyak unsur grafis dengan dasar budaya melayu yang bisa diolah untuk
menjadi identitas visual. Pengembangan seni grafis budaya melayu harus

difasilitasi oleh pemerintah dalam ruang-ruang kreatif, misalnya di tamantaman kota.
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e. Fotografi dan Video

Generasi milenial sangat menyukai seni fotografi dan video. Mereka selalu
mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya dalam bentuk foto dan vlog yang
kemudian di upload ke youtube atau Instagram. Mereka perlu diarahkan untuk

membuat foto dan vlog tentang keindahan budaya Kota Tanjungpinang, bukan
hanya tempat wisatanya saja, tetapi juga tentang budaya melayu masyarakat
Kota Tanjungpinang. Promosi seperti ini sangat ampuh dalam menarik
wisatawan, karena para wisatawan dapat mengetahui budaya-budaya di Kota
f.

Tanjungpinang, sehingga mereka akan tertarik untuk mengunjunginya.
Kuliner

Tanjungpinang merupakan kota pelabuhan yang terbentuk karena berada

dalam jalur lintas perdagangan internasional, sehingga memiliki kekayaan
budaya yang dibawa oleh para pedagang sejak ratusan tahun yang lalu.

Tanjungpinang juga memiliki sumber daya kelautan yang cukup berlimpah

terutama olahan bahan makanan yang berasal dari laut. Potensi ini juga
diperkuat

dengan

adanya

sejarah

kesultanan

yang

melatarbelakangi

pemerintahan di Tanjungpinang, yang memiliki resep-resep warisan yang kaya
rasa, bumbu dan tata hidang yang menarik untuk dinikmati wisatawan.

Beberapa budaya masyarakat pelabuhan pun masih ada sampai saat ini seperti

nasi dagang dan kedai kopi. Di samping itu banyak kedai makanan lokal yang
mampu menyajikan

rasa unik dan khas Tanjungpinang, menjadikan

Tanjungpinang layak sebagai destinasi wisata budaya kuliner. Dan sejak dua
tahun lalu, Kelompok Sadar Wisata Pulau Penyengat membuat event kuliner
khas Pulau Pasar Warisan yang digelar setiap Hari Minggu di Pulau Penyengat.

Cara bertransaksinya pun unik, tidak menggunakan uang rupiah, tetapi
menggunakan uang yang terbuat dari kayu. Selain itu juga ada inisiatif dari
pelaku

pariwisata

untuk

mengangkat

storytelling

Tanjungpinang dalam bentuk paket wisata cooking class.

warisan

gastronomi

Kota Tanjungpinang memiliki banyak kuliner khas melayu, seperti

 Bingka Pandan

Terkenal sebagai kue khas suku Melayu, Bingka Pandan juga menjadi kue

favorit di Tanjung Pinang. Tekstur yang padat dan lembut, berlemak santan
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serta aroma pandan yang menyengat membuat kue ini dicari banyak orang
untuk dijadikan oleh-oleh khas Tanjung Pinang.

 Bilis Gulung

Biasa disajikan pada hari perayaan keagamaan, camilan yang berasal dari
ikan bilis ini juga seringkali dijadikan oleh-oleh dari Tanjung Pinang

Sumber : Tokopedia

 Tepung Gomak

Gambar 5. Kue Bilis Gulung

Tepung Gomak biasa dihidangkan saat perayaan besar dan biasa menjadi
teman minum teh oleh warga sekitar. Berawal hanya menjadi camilan
penduduk Pulau Penyengat, kue tradisional yang berbahan dasar tepung
kacang hijau ini mulai diolah menjadi oleh-oleh khas Kepulauan Riau yang

bisa dibawa pulang para traveler yang sedang mengunjungi Tanjung Pinang

Sumber : Tokopedia

 Kue Batang Buruk

Gambar 6. Tepung Gomak

Kue Batang Buruk selalu hadir pada saat hari perayaan besar seperti
lebaran Idul Fitri. Kue Batang Buruk memiliki tekstur yang mudah hancur
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sehingga kue ini dikemas dengan dipotong ukuran kecil agar siap untuk
disantap.

Sumber : Tokopedia

 Kerupuk Gonggong

Gambar 7..Batang Buruk

 Deram-Deram

 Otak-otak, dan lain-lain

Telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa dalam pengembangan

kuliner khas melayu Kota Tanjungpinang masih dihadapkan pada beberapa
kendala, seperti :

a. Inovasi kuliner di Tanjungpinang masih belum mengangkat kuliner-kuliner
lokal dalam tahapan yang high end

b. Terjadinya euforia kreasi kuliner ‘kekinian’ yang tidak memiliki akar budaya
yang kuat

c. Masih minimnya varian produk makanan Tanjungpinang dalam menu hotelhotel berbintang di Kepulauan Riau

d. Belum adanya kuliner lokal yang dikelola dalam skala besar untuk menjadi
oleh-oleh ciri khas Tanjungpinang

e. Ketergantungan pada bahan baku yang masih harus impor

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa produk yang bahan bakunya

masih harus didatangkan dari luar pulau, misalnya bahan baku untuk membatik

dan salah satu komponen resep makanan khas yang selama ini harus impor. Tidak
hanya bahan baku, ternyata teknologi yang selama ini dimanfaatkan untuk

produksi pun lebih banyak didatangkan dari Pulau Jawa. Hal ini tentu menibulkan

biaya produksi menjadi tinggi dan menjadi beban untuk pelaku ekonomi kreatif
yang umumnya modalnya terbatas.
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Belajar dari keberhasilan Kota Incheon, dimana Incheon menjadi salah satu

kota kreatif berbasis budaya yang mengembangkan sektor kerajinan dan kesenian
rakyat, keberhasilan yang dicapai karena Incheon berhasil membangun kekuatan

dengan mengelola sumber daya alam dan budaya serta membangun infrastruktur
pendukung. Upaya Incheon untuk membangun kota yang memiliki sumber-sumber

ekonomi kreatif berbasis budaya secara lebih spesifik dilakukan dengan

memaksimalkan potensi yang telah dimiliki oleh Incheon sejak ribuan tahun lalu
yaitu kerajinan tangan, salah satunya kerajinan keramik (Antara, 2017).

Oleh karena itu ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus mengeluarkan
kebijakan antara lain :

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk

melakukan riset pencarian bahan baku pengganti untuk olahan makanan yang
selama ini harus dibeli dari luar pulau bahkan harus impor. Bahan baku
pengganti tersebut harus bersumber dari kekayaan alam yang dimiliki Kota
Tanjungpinang atau Kepulauan Riau

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk
melakukan riset terkait teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan
ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang sesuai potensi yang ada.

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang mengarahkan agar program pengembangan
mengarah pada pengembangan Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan untuk
pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang sesuai potensi yang ada

4.3.Pemetaan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Di Kota Tanjungpinang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025
mendefinisikan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif
bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis. Sementara yang dimaksud

dengan Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki
profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.

Kota Tanjungpinang banyak memiliki pelaku ekonomi kreatif dan

komunitas kreatif sebagai berikut :
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1. Pelaku Ekonomi Kreatif di Tanjung Pinang terdiri dari :
a. Perajin Kerang

b. Perajin Kayu Palet

c. Perajin Manik-manik
d. Perajin Rajut

e. Perajin Paralon
f.

Perajin Batik

g. Pengusaha Butik

h. Pelaku Seni Rupa
i.
j.

Pengusaha Kedai Kopi
Sanggar Tari

k. Sanggar Musik
l.

Pelaku Usaha Foto dan Video

m. Ahli Masak

n. Pelaku Usaha Kuliner
o. Pengusaha Galeri

p. Intepreter Wisata Gastronomi
q. Insan Pariwisata

r. Pengusaha Wisata

2. Komunitas Kreatif di Tanjung Pinang terdiri dari
a. Komunitas Foto dan Film

b. Komunitas Creative-Hub
c. Komunitas Sanggar Tari
d. Komunitas Musik

(Sumber : Dinas Pariwisata, 2019)

Pemahaman “komunitas kreatif” sebagai sekelompok orang (individu) dalam

jumlah yang terbatas (kecil), yang memiliki maksud, nilai, keyakinan, dan
kepentingan yang sama, yang memiliki kemampuan melahirkan sesuatu yang baru

dan luar biasa (baik ide, cara, metode, tindakan, dan produk-produk lainnya), yang
menjadi pelopor, kreator, inspirator, inovator, dan penggerak bagi lahirnya

kebudayaan, kemajuan, pembaharuan, dan peradaban berdasarkan pendapat AJ
Toynbee merupakan dasar bahwa pentingnya merawat keberadaan aktivitas

kreatif sekaligus komunitas kreatif tersebut untuk selalu berkontribusi dalam
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membangun citra kota. Konsepsi komunitas kreatif berlandaskan pada kolektifitas
terbatas, namun solid, mandiri, dan mampu bersinergi dengan masyarakat secara

luas. Adapun dukungan pemerintah sebagai pemegang keputusan yang diperlukan
dalam

mempertahankan

aktivitas

kreatif

berbasis

komunitas

dengan

mengakomodasi gagasan-gagasan, mendukung secara teknis keberlangsungan
aktivitas kreatif serta apresiasi dengan memberikan kesempatan dan membantu

keberlangsungan kegiatan atau aktivitas kreatif secara kontinyu. Dengan
demikian, city branding akan lebih mudah dirasakan oleh stakeholder dan
memberikan efek positif sesuai dengan tujuan tertentu dari aktivasi city branding
sebuah kota.

Sinergitas antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah menjadi syarat

penting pengembangan kota kreatif seperti yang dilakukan oleh Kota Incheon.

Untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki Incheon hingga ke tingkat global,
Incheon gencar melakukan promosi melalui simposium seni rupa. Pemerintah juga
membuat regulasi untuk mendukung Incheon menjadi kota kreatif, meningkatkan

kualitas masyarakat melalui budaya, membangun infrastruktur pendukung dan

menggelar kegiatan-kegiatan untuk merangsang kreativitas warga. Keberhasilan
ini dikarenakan pemerintah berhasil mengidentifikasi para pelaku ekonomi kreatif
berbasis budaya (rantai nilai) di berbagai level masyarakat (Antara, 2017).

Simatupang dkk (2008) juga menyatakan bahwa dalam ekonomi kreatif,
pemerintah (regulator) dan perusahaan (operator) memerlukan paradgima

tersendiri dalam penentuan kebijakan dan manajemen, dan terdapat kesamaan

pandangan dari para key informan untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota

Kreatif.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota

Tanjungpinang, pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :

a. Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

memiliki

beberapa

strategi

dalam

mengembangkan sektor ekonomi kreatif, seperti pemetaan sektor unggulan
ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang. Langkah awal yang terencana dimana

Pemerintah Kota Tanjungpinang, Akademisi dan Badan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia melakukan pemetaan sektor unggulan ekonomi kreatif yang
potensial dan diperoleh berdasarkan riset dan pengembangan. Hasilnya
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Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Sektor Seni Pertunjukan, Sektor

Kuliner Dan Sektor Fesyen Menjadi Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif Kota
Tanjungpinang.

b. Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

juga

melakukan

inovasi

dengan

merencanakan pembukaan sentra pelayanan pendaftaran Hak Kekayaaan

Intelektual (HKI) berbasis internet bekerjasama dengan Kementerian Hukum

dan HAM Kanwil Kepri. Hak atas kekayaan intelektual untuk produk kreatif

masih sangat sedikit, jika dibandingkan di beberapa daerah lain. Tetapi dengan
dengan jumlah HKI yang sedikit, pemerintah tetap memiliki tantangan untuk
melindungi produk kreatif dari pembajakan.

c. Selain melindungi hak atas kekayaan intelektual pemerintah juga dalam
memberikan akses permodalan kepada pelaku kreatif untuk mengembangkan

usahanya. Pemerintah Kota Tanjungpinang berencana bekerjasama dengan

Bank Indonesia untuk pendampingan pelaku kreatif meningkatkan usahanya,

pendampingan seperti program Bank Indonesia terhadap UMKM diharapkan
bisa diterapkan untuk pelaku usaha kreatif.

d. Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif

intens dalam mendorong kemajuan para pelaku kreatif di berbagai sektor,mulai
dari pembinaan usaha, pembentukkan badan hukum hingga bagaimana cara

pengemasan dan pemasaran. Melalui berbagai pelatihan diharapkan para
pelaku akan terus mempu meningkatkan produktifitasnya sehingga mandiri
dalam ekonomi.

e. Pusat perbelanjaan juga dihimbau dapat memberikan kesempatan pada

ekonomi kreatif, mulai dari seni pertunjukan, musik hingga menyediakan
tempat bagi para UKM kerajinan, fashion dan ekonomi kreatif lain , untuk dapat

melakukan pameran dan penjualan, karena produk-produk mereka merupakan
salah satu kekayaan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Namun
untuk pelestarian budaya, swasta kurang terlibat.

Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Tanjungpinang telah dapat dijadikan

sebagai salah satu tulangpunggung untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah perlu terus ditindaklanjuti dalam bentuk kongkrit
untuk

memasarkan

produk-produk

hasil

ekonomi

kreatif,

dengan
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mengkombinasikan event-event pariwisata lokal dan seni budaya lokal sebagai
modal dasar memasarkan ekonomi kreatif pada potensi lokal masing-masing.

Dalam tantangan perkembangan ekonomi kretif ke depan, hubungan antara

pemerintah, pelaku bisnis dan pelaku intelektual merupakan aktor kunci

penggerak kemajuan sektor ini, dengan peran masing-masing diharapkan
perkembangan ekonomi kreatif di Kepri semakin cepat dan berkesinambungan.

4.4.Pemetaan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kreatif
Di Kota Tanjungpinang
Letak Kota Tanjungpinang yang begitu unik, mempunyai banyak

peninggalan kepurbakalaan atau benda cagar budaya yang erat kaitannya dengan

perjalanan sejarah Tanjungpinang yaitu pulau Penyengat, Kota Rebah, Tanjung
Siambang dan juga objek wisata lainnya. Potensi tersebut begitu strategis bisa
dimanfaatkan untuk menarik perhatian wisatawan khususnya wisatawan asing,

sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.
Namun demikian potensi tersebut kondisinya kurang terawat sehingga daya tarik
belum sesuai harapan wisatawan. Selain itu penyelenggaraan event kebudayaan
dan pariwisata belum dirasakan oleh pelaku usaha.

Arsyad (1999) dan Taringan (2005) mengemukakan bahwa pembangunan

wilayah adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang, hal ini akan
meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, mengurangi
kemiskinan

bahkan

dapat

menjadi

penentuan

pertumbuhan

ekonomi.

Pembangunan wilayah merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah

daerah, yang pada dasarnya dapat memudahkan penyelenggaraan administrasi

dan perumusan kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi

kreatif yang lebih baik. Oleh karena itu dalam rangka mengerakkan ekonomi
kreatif perlu diciptakan iklim yang baik, infrastruktur yang menunjang dengan
fokus pada pembangunan wilayah yang didukung oleh potensi industri kreatif itu
sendiri.

Pada saat ini, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang belum

didukung sepenuhnya oleh infrastrukur penunjang :
1. Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

belum

memiliki

Rencana

Induk

Pengembangan Industri Daerah Kota Tanjungpinang (RIPIDa). Dokumen ini
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penting

sebagai

dasar

perencanaan

pengembangan

industri

di

Kota

Tanjungpinang, termasuk di dalamnya industri ekonomi kreatif. Dalam

dokumen tersebut akan dipetakan potensi pengembangan industri yang menjadi

skala prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan potensi lokal dan
kebutuhan masyarakatnya.

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki lembaga pendidikan formal
ataupun informal yang dapat menjadi referensi bagi peningkatan kompetensi
para pelaku ekonomi kreatif

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki kebijakan pemberian insentif
pajak bagi industri besar, industri perhotelan dan mall yang menghela dan
menyerap produk-produk ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang

4. Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki kebijakan pemberian subsidi
ekspor untuk produk-produk ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang

5. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memiliki event internasional (Dragon
Boat Festival). Event tersebut ke depan harus dikembangkan sebagai venue

untuk mengenalkan produk khas daerah. Susan (2004) menyatakan bahwa bagi
kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan
dengan memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti festival

sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah. Salah satu contoh yang

cukup berhasil menerapkan strategi ini adalah Jember dengan Jember Fashion
Carnival. Festival yang digelar satu tahun sekali tersebut mampu menarik

sejumlah turis untuk berkunjung dan melihat potensi industri kreatif yang ada
di Jember.

Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus semakin fokus dalam
menyediakan infrastruktur penunjang industri kreatif di Kota Tanjungpinang.

4.5.Pemetaan Potensi Pengembangannya Secara Regional
Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang memiliki potensi

pengembangan yang cukup baik secara regional :
1.

Letak geografis

Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan ekonomis yang sangat
penting. Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, di samping berdekatan
dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara
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Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga
terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur

dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah

Kota Tanjungpinang terdiri dari daratan, lautan dan beberapa pulau seperti
Pulau Dompak, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing,
2.

Pulau Sitakap dan Pulau Bayan.

Potensi keragaman budaya

Kota Tanjungpinang memiliki potensi keragaman budaya yang tinggi, yang
menjadi aset dan potensi untuk dikembangkan dengan baik, termasuk

3.

didalamnya historical Budaya Melayu.

Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang dari tahun 2012 hingga tahun 2017
terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 75,91 dan pada
tahun

2017

meningkat

menjadi

sebesar

78,00.

Kondisi

IPM

Kota

Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

sejalan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau dan kondisi Nasional yang
4.

juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hasil penelitian Bharul, et al (2013) mengatakan ekonomi kreatif memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangladesh karena biaya

tenaga kerja yang rendah, hal ini otomatis akan menyerap tenaga kerja yang
tinggi, dan dikemudian hari hal ini menjadi potensi yang sangat besar untuk

berkembang. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi dan
peranan yang cukup strategis dalam memberikan efek positif ke depan. UMK
Kota Tanjungpinang masih rendah, artinya biaya tenaga kerja masih rendah.

Hal ini dapat menjadi potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan tingkat

penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang

yang pada umumnya kepemilikan modalnya relatif terbatas. Disisi lain,
kualitas tenaga kerja di Kota Tanjungpinang pun relatif memiliki kompetensi

yang memadai, karena selama ini telah dibina dan diberikan pelatihan
ketrampilan oleh dinas-dinas terkait. Dengan demikian, pemilik usaha

ekonomi kreatif dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang
sesuai kebutuhan tersebut. Ke depan diharapkan, dengan semakin banyaknya

ekonomi kreatif maka lapangan pekerjaan akan semakin luas dan
kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat.
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5.

Untuk meningkatkan jaringan kerjasama dalam pengembangan ekonomi
kreatif di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat
bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kota-kota Kreatif di Indonesia bahkan

di seluruh dunia. UNESCO telah membangun jaringan kota-kota kreatif di
berbagai negara yang bertujuan untuk membangun kerjasama antar kota

dengan menjadikan kreatifitas sebagai faktor strategis bagi pembangunan
berkelanjutan melalui skema kemitraan antara masyarakat, sektor privat,

organisasi profesional, komunitas, masyarakat sipil, dan lembaga kultural di
seluruh penjuru dunia. Melalui kerjasama dan kolaborasi ini, maka
diharapkan terjadi transfer knownledge, transfer technology dan berbagi

pengalaman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kreatif di Kota Tanjungpinang. Komunitas-komunitas kreatif di Kota

Tanjungpinang harus didorong dan difasilitasi agar dapat mengikuti
6.

workshop ataupun magang di Kota-kota Kreatif di Indonesia maupun di dunia.
City branding adalah untuk memperkenalkan kota tentang potensi-potensi
yang ada di dalamnya sehingga dapat menarik wisatawan, memperbaiki citra

negatif yang mungkin ada di kota tersebut sebelumnya serta untuk menarik
minat investor untuk berinvestasi. Era globalisasi saat ini membuat

persaingan citra dalam konteks city branding semakin ketat. Setiap kota

berupaya membuat “merek’ baru yang berbeda dan memiliki daya tarik

tertentu. Kota-kota sedang berebut perhatian melalui pencitraan visual

dengan

landmark

tata

kotanya,

event, bahkan

sikap

kolektif dari

masyarakatnya. Saat ini tantangan city branding tidak hanya bersifat lokal,

namun juga global. Kota-kota di dunia secara terbuka menujukkan konteks

spesialisasi dari potensi yang dimilikinya.Dalam konteks city branding,

aktivitas kreatif sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan dalam gerakan

city branding tersebut. Aktivitas kreatif dapat berupa event besar yang

dibentuk oleh pemerintah kota yang berkolaborasi dengan berbagai kelompok

masyarakat melalui program kerja pemerintah atau inisiatif kelompok
masyarakat. Melalui kegiatan yang merupakan bentuk kolaborasi pemerintah

kota dengan masyarakat, aktivitas kreatif dapat bertransformasi menjadi

bentuk promosi kota yang akan berimbas kepada pencitraan kota dalam
jangka panjang
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7.

Potensi peluang ekspor cukup baik ke Malaysia dan Singapura

8.

Arus wisatawan meningkat setiap tahunnya (Asal negara : Tiongkok,

Singapore, Malaysia, Philipines, India, Korea, Jepang, Belanda). Ini menjadi
potensi pasar produk yang cukup baik.

4.6. Hasil Analisis SWOT
1. Strength (kelebihan), merupakan situasi atau kondisi yang merupakan

kekuatan yang dimiliki yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini
atau di masa yang akan datang, yaitu :

a. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif telah dituangkan dalam RPJMD
pada Misi ke 2

b. Adanya peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif dan pengelolaan
Pulau Penyengat sebagai Destinasi Wisata Budaya di Kota Tanjungpinang

c. Terdapatnya instansi yang menangani tentang pengembangan usaha
berbasis ekonomi kreatif setara eselon 3

d. Adanya beberapa program dalam pengembangan ekonomi kreatif

e. Setiap usaha memiliki ciri khas Kota Tanjungpinang
f.

Adanya program pengembangan sumber daya manusia

g. Terdapat Komunitas Ekonomi Kreatif

h. Terdapat Forum Produk Ekonomi Lokal yang ditetapkan oleh Surat
i.
j.

Keputusan Walikota

Kota Tanjungpinang memiliki potensi keragaman budaya dan historical
Budaya Melayu

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyelenggarakan beberapa kali
event kreatifitas

k. Pemerintah telah memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana

pembelajaran di Bidang Ekonomi Kreatif agar sesuai dengan standar yang
ditetapkan (Melalui pelatihan transfer knowledge, Bantuan Alat pengolahan

kopi, Bantuan Kelengkapan untuk merajut untuk di lapas, Bantuan
Kelengkapan alat membatik, Workshop untuk desain product, Worskhop
l.

untuk barbershop)

Pemerintah telah membangun akses infrastruktur jaringan internet

berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau pada daerah-daerah potensial
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serta memberikan insentif investasi teknologi internet sebagai pendukung
pengembangan kreativitas di daerah-daerah potensial

m. Pemerintah telah Membangun akses infrastruktur energi listrik sebagai
pendukung pengembangan kreativitas di daerah-daerah potensial

n. Pemerintah telah menfasilitasi pendaftaran mengenai Hak Kekayaan
intelektual

o. Memiliki potensi pengembangan yang cukup baik untuk dikembangkan
secara regional, asalkan semua stakeholder bisa terlibat.

2. Weaknes (kelemahan), merupakan situasi atau kondisi yang merupakan

kelemahan yang dimiliki yang bisa memberikan pegaruh negatif pada saat ini

ataupun di masa yang akan datang, yaitu :

a. Rendahnya komitmen stakeholder dalam mengembangkan ekonomi kreatif

b. Program kerja/kegiatan antar perangkat daerah yang belum sinkron. Masih

terjadi tumpeng tindih pelatihan yang diberikan oleh masing-masing
perangkat daerah.

c. Belum ada regulasi yang membatasi masuknya produk luar yang
mengancam keberlangsungan pelaku ekonomi kreatif

d. Sarana prasarana pelatihan yang belum memadai
e. Promosi

masih

terbatas.

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

telah

mengembangkan sistem untuk menghubungkan pekerja Ekonomi Kreatif

dengan Usaha Ekonomi Kreatif melalui Program bursa kerja baik offline
maupun online melalui bazar, pameran, festival dan event daerah lainnya,

f.

namun belum optimal

Belum memiliki rencana induk pengembangan ekonomi kreatif

g. Minimnya referensi, misalnya dokumen visual tarian tradisional, seni grafis,
dll, menyebabkan perkembangan kreatifitasnya cenderung monoton

h. Pemerintah belum mendorong dibentuknya pendidikan formal ataupun non
i.
j.

formal untuk mengembangkan ekonomi kreatif

Belum ada program pengembangan Teknologi Tepat Guna yang menunjang
pada ekonomi kreatif

Pemerintah belum mendorong pengembangan sistem standarisasi sarana
dan prasarana pembelajaran di Bidang Ekonomi Kreatif
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k. Kolaborasi dengan stakeholder lainnya masih harus ditingkatkan, misalnya
belum ada kebijakan agar hotel menyajikan produk kuliner dalam menu

l.

hotel berbintang, menyediakan etalase produk ekraf, dll
Pemerintah

belum

mengembangkan

program

pelajaran

yang

mengikutsertakan pelaku ekonomi kreatif melalui program Kewirausahaan

dan Magang bekerjasama dengan Usaha Ekonomi Kreatif di dalam dan luar
negeri

m. Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mengembangkan Sistem Informasi
mengenai pendataan Ekonomi Kreatif, pendataan masih manual

n. Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki kebijakan pemberian

insentif pajak bagi industri besarm hotel atau mall yang menghela dan
menyerap produk ekonomi kreatif.

o. Pemerintah belum mengembangkan sarana dan prasarana kawasan usaha
Ekonomi Kreatif antara lain berupa sentra usaha Ekonomi Kreatif, Science

and Techno Park di bidang Ekonomi Kreatif, dan pembangunan pusat
unggulan Ekonomi Kreatif

p. Motivasi para pelaku ekonomi kreatif yang rendah

q. Masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi,
kompentensi di pasar kerja

r. Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran,
manajemen, teknologi dan sebagainya

s. Daya kreatifitas rendah

t. Rendahnya pemanfaatan teknologi terkini

u. Ketergantungan pada anggaran pemerintah
v. Ketergantungan pada teknologi dari luar

w. Ketergantungan pada bahan baku dari luar
x. Umumnya otodidak/turun temurun
y. Tidak ada standar produk

z. Kualitas produk masih rendah

aa. Ruang kreatif masih terbatas/akses ke ruang pertunjukkan terbatas

(workshop design grafis, galeri dan system informasi untuk promosi, pasar

tematik seperti : pasar warisan (kuliner khas pulau penyengat, permainan

tradisional, kesenian) setiap minggu, ruang public seperti : taman batu

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 67
BERBASIS WISATA BUDAYA

sepuluh, laman bunda gedung gonggong tetapi belum kontinu, gedung
dekranasda dan gedung pertunjukkan (1))

bb. Belum mempunyai inkubator bisnis

cc. Kurangnya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat dan pihak ketiga
dalam pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang

dd. Belum optimalnya penyelenggaraan event kepariwisataan yang bersifat
unik dan menarik

3. Opportunities (peluang), merupakan situasi atau kondisi yang merupakan

peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa

memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari, yaitu :
a. Ketersediaan wisata budaya melayu

b. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang strategis

c. Peluang ekspor cukup baik (Malaysia dan Singapura)

d. Arus wisatawan meningkat setiap tahunnya yang berasal dari negara
Tiongkok, Singapore, Malaysia, Philipines, India, Korea, Jepang, Belanda

e. Mampu menciptakan lapangan usaha baru
f.

Teknologi pengolahan semakin modern

g. Dukungan Pemerintah cukup besar

4. Treath (ancaman), merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan
di hadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju

perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut, yaitu :

a. Maraknya produk China dengan harga yang murah
b. Daya saing terhadap produk regional rendah
c. Biaya transportasi pemasaran produk tinggi
d. Kuatnya pengaruh budaya asing

e. Status Pulau Penyengat sebagai Cagar Budaya yang membatasi ruang gerak

pemerintah daerah untuk mengembangkan Pulau Penyengat sebagai

Destinasi Unggulan Kota Tanjungpinang sehingga sevara tidak langsung
menghambat pertumbuhan ekonomi kreatifnya
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BAB 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
Hasil penelitian menyimpulkan :

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memiliki kebijakan pengembangan
ekonomi kreatif

telah dituangkan dalam RPJMD pada Misi ke 2 yaitu

meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif,

dan usaha ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah
memiliki lembaga khusus yang menangani ekonomi kreatif di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata. Namun demikian, program dan kegiatan
pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya belum menjadi prioritas
pembangunan di Kota Tanjungpinang.

2. Berdasarkan ketersediaan

usaha ekonomi kreatif, Kota Tanjungpinang

memiliki 9 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari Seni Tari, Seni Musik,
Grafis dan Komunikasi Visual, Tekstil dan Fashion, Kriya dan Produk, Interior

dan Arsitektur, Gastronomi, Fotografi dan Videograf. Setiap usaha memiliki ciri
khas Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang juga telah memiliki Komunitas
Ekonomi Kreatif.

3. Kolaborasi antar stakeholder sudah berjalan dengan baik, namun masih harus

ditingkatkan. Sinergitas dan kolaborasi antara stakeholder harus difasilitasi
dalam bentuk foral agar semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat
dilaksanakan dengan maksimal

4. Infrastruktur penunjang ekonomi kreatif dan wisata budaya di Kota

Tanjungpinang masih belum memadai. Kehadiran pendidikan formal ataupun

non formal terkait pengembangan ekonomi kreatif sangat diperlukan. Demikian
pula dengan sarana prasarana pelatihan, ruang-ruang kreatif, inkubator bisnis,
dan lain-lain

5. Potensi pengembangan ke tingkat regional sangat baik. Letak geografis yang
strategis, kunjungan wisatawan yang terus meningkat dan potensi ekspor
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menjadi peluang masuknya produk ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang ke

pasar regional maupun internasional.

5.2. Rekomendasi : Strategi Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Berbasis
Wisata
Budaya
di
Kota
Tanjungpinang
Strategi pengembangan yang sebaiknya dilakukan untuk mendukung

pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang adalah sebagai
berikut :

1. Meninjau ulang arah kebijakan dan program/kegiatan dari perangkat teknis

terkait pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya di Kota
Tanjungpinang agar bersinergi satu sama lain

2. Perlu ada regulasi yang membatasi masuknya produk luar yang mengancam
keberlangsungan pelaku ekonomi kreatif

3. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan sarpras pelatihan

5. Program promosi ditingkatkan, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Mengembangkan jiwa wirausaha melalui pelatihan-pelatihan

7. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui knowledge
creative. Betti Alisjahbana (2009, dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati,

2016) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif akan menjadi potensial apabila
didukung tiga hal, yaitu Knowledge Creative (Pengetahuan yang kreatif), Skilled

Worker (pekerja yang berkemampuan), dan Labor Intensive (kekuatan tenaga
kerja). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang setidaknya harus

melakukan beberapa hal penting guna meningkatkan kreatifitas, kemampuan
dan kekuatan tenaga kerja ekonomi kreatif, melalui pendidikan dan pelatihan,

studi banding, seminar, dan hal-hal yang lain yang dapat meningkatkan inovasi,

ide yang kreatif dari sumber daya manusia dalam meciptakan dan menggelola
ekonomi kreatif dan destinasi wisata budaya yang kreatif.

8. Mendekatkan ekonomi kreatif dengan obyek wisata yang banyak di kunjungi
wisatawan.

9. Menyediakan ekonomi kreatif di tempat wisata yang sudah dikenal , merupakan
langkah terpenting. Perkembangan dalam industri pariwisata menurut
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Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism (2006) dalam Putra, T,

2017) meliputi : generasi pertama adalah “beach tourism” dimana wisatawan

datang ke suatu tempat untuk bersenang senang dan relaksasi. Generasi kedua
adalah “cultural Tourism” dimana orientasi wisatawan mengarah kepada

perjalanan dengan daya tarik budaya dan museum. Selanjutnya periode yang
berlangsung pada saat ini adalah “creative tourism” dimana wisatawan ingin
banyak terlibat dan berinteraksi di daerah tujuan wisata. Oleh karena itu maka
untuk menuju pada “creative tourism”, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus

mampu mengembangkan dan mengelola potensi ekonomi kreatif di wilayahnya.

Dengan hadirnya ekonomi kreatif di tempat wisata, maka wisatawan akan
tinggal lebih lama untuk banyak terlibat dan berinteraksi dengan komunitas

ekonomi kreatif di daerah tujuan wisata. Dengan demikian maka dalam

penggelolaannya harus memperhatikan prinsip something to do, something to
see, dan something to buy.

Edward Inskeep (1991, dalam Nurchayati dan Andalan Tri Ratnawati, 2016)
menyatakan atraksi wisata dapat dibedakan menjadi:

a. Natural attraction : meliputi Site Attraction, berupa iklim, pemandangan,

flora dan fauna, atau tempat bersejarah, serta Event Attraction berupa

kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) atau acara-acara
olahraga seperti misalnya olimpiade, world cup, dan lain-lain.

b. Cultural attraction : berdasarkan pada aktifitas manusia seperti misalnya

karapan sapi, ngaben, sekaten, megeret pandan, penguburan jenazah di
Terunyan, dan lain-lain.

c. Special types of attraction : atraksi ini tidak berhubungan dengan kedua
kategori di atas tetapi merupakan atraksi buatan seperti theme park, circus,
shopping.

Tabel dibawah adalah strategispenyediaan dan pengelolaan ekonomi kreatif di

tempat destinasi wisata berbasis budaya di Kota Tanjungpinang, sebagai
berikut :

Tabel 5. Pola Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya
Di Kota Tanjungpinang
Kegiatan Wisata
something to do
(Berkaitan dengan
Abstraksi)




Bentuk Penggembangan
Proses kebudayaan : Upacara
Keagamaan/Tradisi Melayu, Membatik
Festival-festival
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something to see
(Berkaitan dengan
Aktivitas)






something to buy
(Berkaitan dengan
Souvenir khas)





Pembuatan Kain Batik
Pembuatan Tenun Khas Tanjungpinang
Pembuatan Tanjak
Pembuatan Aneka Kuliner khas
Kesultanan
Aneka kuliner khas Kota Tanjungpinang
Aneka Kerajinan Tangan yang menjadi
Icon Kota Tanjungpinang
Tanjak (topi khas Kota Tanjungpinang)
dan pakaian khas melayu

6. Meningkatkan referensi, misalnya dokumen visual tarian tradisional, seni
grafis, dll

7. Pemerintah mendorong adanya pendidikan formal ataupun non formal untuk
pengembangan kompetensi pelaku ekonomi kreatif

8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk intensifikasi dan diversifikasi
produk. Mendorong adanya program pengembangan Teknologi Tepat Guna yang
menunjang pada ekonomi kreatif

9. Mendorong

pengembangan

sistem

standarisasi

pembelajaran di Bidang Ekonomi Kreatif

sarana

dan

prasarana

10. Adanya sinergitas diantara pelaku utama sebagai penggerak dalam ekonomi

kreatif dan destinasi wisata berbasis budaya di Kota Tanjungpinang. Pelaku
utama dalam hal ini adalah ilmuwan, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi
kreaatif, Dengan adanya sinergitas diharapkan akan tercipta adanya linkage
antara industri ekonomi kreatif dan destinasi wisata budaya di Kota
Tanjungpinang.

 PEMERINTAH
a. Sebagai

Regulator

:

menyusun

kebijakan

perkembangan ekonomi kreatif di Tanjungpinang

yang

mendorong

b. Sebagai Fasilitator : menginisiasi kekosongan rantai nilai ekonomi
kreatif di Tanjungpinang

c. Sebagai Katalisator : mempercepat perkembangan ekonomi kreatif

 KOMUNITAS

a. Menciptakan ekosistem untuk Berinovasi dan berkreasi
b. Melakukan konservasi dan apresiasi

c. Menciptakan sistem sosial ekonomi yang berbasis masyarakat dalam
praktik ekonomi kreatif
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 AKADEMISI

a. Melakukan riset yang berkaitan dengan ekonomi kreatif (Trend Forecast,
Value Chain, Stakeholder Mapping, Analisis Kebijakan)

b. Memberikan program pendampingan dan pengabdian masyarakat bagi
para pelaku usaha mikro ekonomi kreatif

c. Memberikan pelatihan, workshop, sertifikasi

 DUNIA USAHA

a. Memberikan pendampingan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan
skala bisnis

b. Sistem Inkubasi (Bisnis besar – bisnis kecil)
c. Memberikan akses permodalan
d. Membantu dalam distribusi
e. Membuka akses pasar
f.

Menciptakan wirausaha baru

 MEDIA

a. Publikasi

b. Pemberitaan

c. Penciptaan Citra

11. Memperkuat keberadaan kluster-kluster industri ekonomi kreatif.

12. Melakukan pemetaan aset daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung
munculnya ekonomi kreatif.

13. Mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar
kluster-kluster industri ekonomi kreatif.

14. Mengidentifikasi kepemimpinan (leadership) untuk menjaga keberlangsungan

dari ekonomi kreatif, termasuk dengan melibatkan unsur birokrasi sebagai

bagian dari leadership dan fasilitator.

15. Membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor.

16. Mengembangkan

dan

mengimplementasikan

strategi,

termasuk

mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif

dan pengembangan wisata kepada pengrajin. Pengrajin harus mengetahui

apakah ada insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif, ataupun pajak ekspor
jika diperlukan
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17. Mengembangkan program pelajaran yang mengikutsertakan pelaku ekonomi
kreatif melalui program Kewirausahaan dan Magang bekerjasama dengan
Usaha Ekonomi Kreatif di dalam dan luar negeri

18. Mengembangkan Sistem Informasi mengenai pendataan Ekonomi Kreatif

19. Menerbitkan kebijakan insentif bagi industri besar/market place yang menyerap
produk ekonomi kreatif

20. Mengembangkan ruang-ruang kreatif

21. Mengembangkan inkubator bisnis

22. Mengembangkan sarana dan prasarana kawasan usaha Ekonomi Kreatif

antara lain berupa sentra usaha Ekonomi Kreatif, Science and Techno Park di
bidang Ekonomi Kreatif, dan pembangunan pusat unggulan Ekonomi Kreatif
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Kami dari Bappelitbang dari bidang ekonomi, lebih menyorot kepada
pengembangan, kira-kira kemana arah pengembangan ekonomi kreatif berbasis
budaya ini, mungkin bisa di sinkronkan, termasuk output dari kajian ini, apakah
ingin memotret kajian yang sudah dilakukan, pihak pemerintah, ekonomi kreatif,
masyarakat, sejauh mana kota tanjung pinang bisa implementatif, hasilnya
rekomendasi pengembangan.
Hasil penelitian di 2017, kota incheon membangun kekuatan dengan mengelola
sumber daya alam yang ada, ekonomi kreatif menggunakan bahan baku lokal,
karena kalau tergantung kepada daerah lain jika terjadi inflasi maka akan goyah.
Ekonomi kreatif mengandalkan kreatifitas dan bahan baku yang mudah didapat,
kemudian infrastruktur pendukung, yang pertama adalah listrik, tanpa listrik
orang tidak bisa berproduksi, kedua adalah internet, sarana pembelajaran yang
sangat global, mendorong lahirnya kreatifitas-kreatifitas baru, ketiga adalah
kolaborasi dua arah antara pemerintah dengan pemerintah atau dengan dunia
usaha, mereka mungkin melakukan pelatihan-pelatihan tapi sudah memiliki
standar bisnis sehingga mampu berdaya saing.
Dalam RPJMN kami, ada kebijakan yang selaras dan ada yang tidak, sehingga
perlu ada penyesuaian, kaitannya dengan bidang ekonomi dan OPD terkait. Kita
lihat sekaligus, dasarnya di perpres 142, kita menyesuaikan kesana, berbasis
wisata budaya secara menyeluruh.
Data keseluruhan akan kita potret, yang pertama dalam rangka peningkatan
jumlah ekonomi kreatif, apakah sudah mempunyai satuan pendidikan baik formal
maupun non formal ? siapa yang kemudian akan memberikan pendidikan kepada
mereka secara non formal untuk bisa mereka berkreatifitas, apakah ada
laboratorium inovasi yang akan membantu merealisasikan apa yang ada di benak
kita?
Kita di tanjung pinang inovatif kreatif nusantara, Bekraf sudah datang untuk
memetakan, dan pada periode kedua sekaligus membimbing, sekarang ada produk
yang dihasilkan, berikutnya akan dipamerkan, dari 16 sub bidang, kita terpetakan
sebanyak 7 atau 9 ekonomi kreatif yang ada di kota ini, sudah di ajak ke pelaku
usahanya, kemarin sudah disosialisasikan kepada BUMN, perbankan dll dan
mengajak mereka untuk bergabung.
Jadi pendidikan formal belum ada, tadi ada ICON, ada 9 sektor ekonomi kreatif dan
kemudian mereka melakukan fasilitasi untuk membentuk jejaring dengan BUMN
dan perbankan, ada swasta, kita berharap bisa dilirik dan bisa dipasarkan, kita
melibatkan media-media sosial, ada 230 produk dari 9 sektor.
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Jadi dikami pun itu salah satu program BEKRAF memetakan potensi bekraf yang
ada di daerah, dari potensi itu sudah tergambar, jadi beberapa program berjalan
termasuk ekonomi tadi, dapatlah beberapa potensi yang kira-kira layak di
kembangkan, maksud saya tadi hasil pemetaan ini, sudah berkembang, 9 sektor
tersebut yaitu fashion, kriya, fotography, musik, design grafis, design produk.
Supaya BUMD ikut mendorong, nanti 2 minggu kedepan dipamerankan 230
produk.
Satu lagi yang difasilitasi oleh BEKRAF, forum pengembangan sudah bergerak
sesuai dengan yang diprogramkan, sudah berbagai macam aktifitas, tentunya ke
arah ekonomi kreatif.
Untuk satuan pendidikan formal belum ada. Dalam rangka membentuk satuan
pendidikan, kemarin waktu penyusunan rencana aksi kita melibatkan mahasiswamahasiswa dalam bentuk pengembangan aplikasi game, namun satuan
pendidikannya belum ada, itu hanya bagian dari program.
Uuntuk pendampingan kurikulum, standarisasi sarana dan prasarana juga belum
ada, bantuan sarana dan prasarana melalui pelatihan-pelatihan sudah ada di Dinas
UKM dan di Dinas Indag.
Bapak bisa menyampaikan pengembangan sarana prasarana ?
Pemerintah telah memberikan bantuan sarpras untuk pelatihan, bantuan alat
seperti pelatihan kopi dan merajut. Kalau untuk batik, diberikan alat keperluan,
bantuan bahan, bahan untuk kain batik, narasumbernya dari Jawa, kainnya. Kita
pesan.
Kita agak lompat, disini khasnya adalah batik gonggong dan batik bilis, nah
sekarang kalau bahan bakunya tidak ada disini berarti perkembangannya bisa
terkendala, satu lembar kin batik harganya sekitar 300 ribu, yang premium satu
juga lebih, karena bahannya sukar didapat. Kalau katun biasa Rp 300-350 ribu.
Apakah pada pelatihan packaging diberikan bahannya ? Diberikan, tapi kalau alat
tidak diberikan, bahan-bahan yang digunakan banyak dari Jawa,
Sebetulnya bahan dasar yang ada di kita, misalnya cangkang gonggong sudah bisa
diolah, tulang ayam bisa di presto jadi gurih.
Jadi kendalanya adalah bahan baku dari luar ya, tapi sudah adakah ekonomi
kreatif yang berbahan baku lokal ? Itu tadi kerajinan dari gonggong, dari kerangkerangan, songket, bahannya bukan dari sini, bahan dari luar, craft nya dari sini,
kemarin mencoba menggunakan bahan baku berupa kayu yang berasal dari hutan
disini yang sudah tidak dipakai untuk membuat kerajinan kayu.
Termasuk nanti tidak boleh pakai ini, ketika kita punya tematik, orang lain tidak
punya, kita bisa main harga, itunya dari kain pecah, tinggal temanya itu batik
gonggong. Kalau kita bandingkan dengan china kita ga jalan, keunikan, harga juga
kita harus liat pasar. Kembali lagi ke pemerintah, kita harus membarier produk
dari luar, karena kalau tidak tidak pernah besar.
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Ada teman dari travel agen, kita harusnya cepat menyikapi, china itu mereka
bekerjasama dengan pelaku pelaku usaha local, makanya mau nya cepat dari
pariwisata merangkul biro perjalanan supaya pendatang bisa berkunjung ketempat
tempat lain, paket wisata mereka dengan paket tour, tour disana menginap disini,
makan disini, pendatang itu bukan paket-paket murah.
saya acuannya peraturan daerah di bali, usaha jasa perdagangan wisata, didalam
perda menyebutkan biro perjalanan wisata di luar daerah wajib bekerjasama biro
perjalanan wisata di bali, disini disebutkan usaha jasa pariwisata dilarang
menggunakan warga negara asing tanpa ijin, bali memprotect itu, terkait
wisatawan asing paketnya 4 hari 3 malam, 5 jt, mereka punya kopi luwak, mereka
sekarang sedang membuka warung permata yang rata-rata harganya lebih dari
paketnya, kasur karet itu 10 jt, bantalnya minimal 3 jt, yang punya promo, gratis
pengiriman, masuk kedalam blibli, barangnya sudah sampai, karena tidak ada
regulasi yang mengatur itu, PR besar buat kita, Bali sudah memprotect itu,
sebentar lagi korek apinya cina, mereka punya bamboo.
Terima kasih, siap pa, tadi ke korea terus ke china, saya sering jalan-jalan di google,
kota kreatif berbasis budaya, memang nilai-nilai luhur diangkat jadi nilai wisata,
kena dengan tema kita hari ini, kita tidak punya master plan, kita selalu ceritanya
habis diluar, balik lagi ke konsep.
Kalau bapak-bapak sudah baca instrument saya, apa kendala, baik kalau kita cerita
di beberapa negara, paket-paket wisata itu ada destinasi yang wajib, suka tidak
suka kita harus mampir ke pusat lebah, padahal saya ketoko madu kan, di bandung
banyak.
Jadi disini juga perlu ada kebijakan seperti itu, dari konsep tata ruang sudah
mewadahi atau belum, orang yang berkunjung ke pulau penyengat sudah melihat
masjid, makam, harus mampir ke bengkel orang kreatif, karena di Thailand begitu,
setelah disana saya mendapatkan ilmu, komposisi madu mereka seperti apa, ini
madu tidak ada di Indonesia, kemudian saya beli yang asalnya tidak ingin beli, jadi
nanti di ruang-ruang kreatif itu ada nilai bagaimana pembuatan produknya, bukan
hanya showroom, diharapkan ada, saya beberapa kali pergi kesana ga kapok-kapok,
dan engkonya bisa bahasa Indonesia.
Untuk proses magang dari dalam dan luar negeri, sudah dilakukan oleh dinas-dinas
terkait yaitu Dinas tenaga kerja. Terkait ekonomi kreatif, yang di magangkan dari
9 sektor itu adalah pembinaan tenaga kerja.
Ada tidak pelaku ekonomi kreatif yang masuk ke bursa kerja?.
Kalau pelaku punya orisinal kreatif, punya daya kemampuan yang tinggi, ketika
kita latih maka dia akan punya inovasi, contohnya pada saat dilatih untuk
membuka kelapa, setelah itu hasilnya nata de coco., kalau tenaga kerja sambil
membuka bagaimana kelapa itu bisa dibuka dan diminum, kalau pelaku dia ingin
menggali sendiri.
Yang tadinya belum punya apa-apa, baru punya 8 produk, munculnya 8 produk itu
hasil mereka semua. Kalau bapak yakin bahwa mereka punya keinginan, punya
produk, bisa dipastikan dia pelaku ekonomi kreatif. Dia bekerja dibidang ekonomi
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kreatif tetapi bukan pelaku ekonomi kreatif. Untuk menciptakan sebuah innovator
dan seorang tenaga kerja treatmentnya beda. Mudah-mudahan data pelaku
ekonomi kreatif ada dan nanti dari data tersebut bisa dihitung berapa tenaga
kerjanya.
Apakah pemerintah kota sudah mengakomodir ekonomi kreatif ? Sudah. Untuk
kontribusi kepada PDRB, sektor mana yang paling dominan ?. Tidak ada datanya
Kalau dari Dinas Industri Perdagangan, data-data mungkin ada, data-data
struktur lapangan ada di bagian evaluasi.
Untuk mengurangi tingkat pengangguran juga, belum settle. Tidak perlu
melibatkan tenaga kerja yang banyak karena suatu industri, masih skalanya
banyak order, tapi tidak apa-apa walaupun tenaga kerja nya 1 atau 2, dia sudah
mengurangi pengangguran, ketika ada ekonomi kreatif outcomenya berkurangnya
jumlah pengangguran, untuk apa memberikan bantuan tetapi outcomesnya tidak
tercapai
Leadership dalam ekonomi kreatif. Dari beberapa kelompok masyarakat, masingmasing punya leader tapi belum satu visi. Itu kelemahannya, kalau saya liat ini ada
yang salah. Ini kedua duanya ada di pariwisata, ada yang harus dibenahi, jadi
tanjung pinang bukan sejuta puisi, tapi sejuta kreatifitas. Bagaimana bisa
merangkul, itu biasa, tetangga sebelah bisa beda-beda visi. Kalau sektornya sama,
pembentukan visinya lebih mudah, tugas pemerintah memfasilitasi, terhadap satu
sector saja, hambatannya ketemu leadership.
Kemudian ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata budaya, kuliner masuk,
kriya, souvenir, fashion, batik, kuliner nya masih umum, gonggong, tapi gonggong
bukan makanan sultan. Nasinya makanan warisan. Bahan bakunya tidak bahan
lokal, impor, karena Kepri kawasan perdagangan, hampir semua bahan dari luar.
Dijadikan sebuah wisata budaya, dengan table manner.
Untuk data data kemarin sudah ada sistem informasi kreatif atau masih manual,
tinggal dibuatkan oleh Bappeda. RIP Kota Kreatif akan dibuat berdasarkan data
yang ada.
Komitmen dari pentahelix, dari aspek pemerintah menuju revitalisasi, dari
kewilayahan, khusus pulau penyengat. Kalau di kelurahan sering memfasilitasi
permintaan dari dinas dinas terkait, Cuma kita kadang-kadang masyarakat yang
terlibat orang-orang itu juga, mencari peserta untuk terlibat belum bisa kita
rangkul lebih banyak, masih beberapa persen, orang yagn sama yang kita jadikan
stakeholder di kelurahan.
Bagaimana program-program yang sudah dilakukan sampai sejauh mana ? masih
mengacu tugas-tugas pokok.kreatifitas ada inovasi-inovasi itu belum, baru terpacu
pada tugas pokok.
Dunia usaha sudah ada keterlibatan ? sudah ada yang masuk belum untuk
melakukan pembimbingan, Bagimana dengan CSR ? kalau CSR Pelindo sudah
masuk, mereka programnya besar sudah ada masterplan, sudah ada beberapa item,
Cuma masih bertahap. Terus ada beberapa program, mereka memfasilitasi
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mengadakan pembekalan di kelurahan penyengat, orangnya itu itu juga, terkadang
kurangnya kesadaran sendiri, kurang minat, kesadaran dari yang bersangkutan,
dia yang seharusnya lebih, pelaku-pelaku, penjual-penjual mereka yang lebih
bersemangat mata pencahariannya disitu, Cuma belum nampak sampai sekarang.
Tingkat partisipasi yang rendah bisa jadi itu membosankan dan tidak
menghasilkan apa-apa, yang paling parah masyarakat tidak punya duit pun sudah
nyaman, mau sebagus apapun dia tidak mau keluar dari Zona nyaman, kalau
membosankan kita harus merubah strategi, mohon maaf kalau kita terbentur
masyarakat, awalnya heboh, ketika masyarakat sudah semangat ditinggalkan,
sehingga masyarakat bosan, berarti kita harus merubah. Kedua, misalnya ternyata
tidak menghasilkan, artinya mereka sudah berproduksi tetapi tidak diwadahi
pasarnya, saya pikir tidak laku juga, yang terjadi yang mana ? tergantung selera
ya. Dari tiga kemungkinan hal yang terjadi yang mana ? kalau yang dari
senggarang, yang paling parah mindset masyarakat, pola pikir masyarakat,
contohnya saya pribadi sempat ada yang ngomong, budaya melayu katanya
pemalas, bukan pemalas tidak mau keluar dari zona nyaman, kalau sudah nyaman
untuk apa berbuat sesuatu yang bisa membuat dia nyaman. Bahwa program
pemerintah itu membosankan dan tidak menghasilkan dibuktikan, belum
benihnya, boleh tahu hasilnya seperti apa, before afternya seperti apa, kalau dulu,
sedang ada produk, dulu orang datang ke klenteng, sekarang ada yang bisa mereka
coba, ada aktivitas yang bisa mereka lakukan disitu. Paketnya sewa baju. Untuk
foto-foto, jadi kalau di penyengat ada baju sultan, disana ada baju chinesse, ada
penyewaan baju adat china, selain penyewaan baju, ada paket belum jalan, sepeda,
bentor, di wilayah pecinan, luasnya berapa hektar, lumayanlah, ketika membuat
konsep harus tahu luasnya berapa, bagaimana kondisi jalannya, jangan sampai
orang bersepeda kapok ketika jatuh. Nanti ke bina marga minta peta jalan. Dari
tiga tadi mana yang paling dominan ? ada perkimnya, kelurahan, taman,
stakeholder pengen mengembangkan nanti bentrok dengan stakeholder yang ada.
Kemarin saya bicara dari camat barat, masing-masing kelurahan camat barat akan
dibuat tematiknya, dasarnya berdasarkan potensi yang ada dimasing-masing
kelurahan, artinya masih ada potensi-potensi lain, proyek dari propinsi, dari kita
diarahkan dari tanjung pinang barat, mengikuti seperti yang ada di kampung bugis,
memang saya tidak mau mengikuti, karena disitu ada salah satu warung yang
namanya sarah Sembilan, bekerja sama dengan RW nya di situ, sudah dicat warna
warni, kita membuka IKON nya aja. Tadi bapak sampaikan, bapak ingin
kembangkan pojok-pojok selfi, tapi tidak diizinkan oleh dinas perkim, kita tidak
tahu juga, yang jaga, saya Tanya tanah ini siapa yang punya. Baik bapak
menghadapi kendala adanya konflik internal antar SKPD. Nanti mudah-mudahan
bisa diwadahi adanya kolaborasi seperti itu, untuk pengembangan yang ada di
tengah kota lebih kepada ruang-ruang kreatif, bukan produk tapi jasa, bagaimana
taman-taman menjadi ruang-ruang kreatif, ada space yang luas, lebih baik kearah
sana, jadi dari aspek tata ruang terwadahi, ruang terbuka hijau tidak teramankan,
walikota marah-marah, ruang kreatif bisa bersinergi dengan ruang publik dengan
baik.
Kampung bugis, dari yang dominan sama kendalanya sama ? sudah terwadahi dari
tata ruang kan ya ? ada kendala lain ga pak ? kalau untuk di kampung bugis, tata
ruang untuk destinasi sudah ada, Cuma kendalanya disitu mungkin sumber dana
yang mau kita dapat sekarang agak sulit mau kemana kemana itu belum dapat,
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seperti CSR apa itu, peruntukannya. Dana nya untuk apa pak ? untuk membangun
destinasi yang kita fokuskan sekarang, seperti di Madom, mungkin kalau untuk
pengmbangannya kendala di pendanaan. Terus prokdarwis anggaran dari mana ?
sekarang belum ada. Tidak ada swadaya pa ? jadi dari Dinas Pariwisata
anggorannya, pokdrawis yang bentuk siapa ? kita hanya berupa binaan, seperti
pelatihan, bagaimana skil-skil untuk bergerak di bidang pariwisata, berdasarkan
potensi, pemetaan, kemudian dari pemetaan itu potensi dari masing-masing, kalau
kita keroyokan kita ga kuat, untuk satu-satu yang prioritas ada dana
pendampingan. Kita memang mau mengusulkan melihat dana, dana pemerintah
juga, disampaikan juga kepada pa Kabid, karena memang harus ada, pemerintah
menginginkan timbulnya kepada masyarakat swadaya. Ijin saya ikut bicara, jadi
kembali lagi seperti yang ibu sampaikan, yang kita bina kreatifitas, jadi seperti
yang Ibu sampaikan, kita punya tahapan pengembangan objek satu persatu, setiap
objek, yang akan kita tawarkan tidak dalam bentuk uang dalam operasional
pokdarwisnya, karena segala sarana dan prasarana disediakan pemerintah,
bagaimana, pokdarwis berkreasi, memanfaatkan sarana dan prasanara, disitu
fungsi pembinaan pemerintah. Kami belum menemukan pola untuk memfaslitasi
dana operasional, karena mereka diluar pemerintahan, kira-kira seperti apa sistem
pembiayaannya.
Jadi begini, kami punya komunitas, komunitas yang bergerak dipinggir sungaisungai citarum, pendampingan, merumuskan bagaimana kita harus bergerak,
itukan harus ada pertemuan-pertemuan, pasti ada mamin itu yang kami fasilitasi,
untuk pendampingan dia harus memonitor, bergerak, akhirnya ecovillage punya
usaha sendiri, ketika kami mengalihkan kedaerah lain mereka mandiri.
Ada satu forum yang sudah kami bentuk, di forum itulah kita fasilitasi, kita
berharap tidak semua komunitas di biayai, karena kalau masing-masing punya
aktifitas sendiri. Forum itu sudah terbentuk beberapa cluster, ada makan minum,
ada biaya rapatnya, sampai kepada apa namanya itu ya, pembimbing kami
sediakan. Terima kasih pak, sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut, sinergitas
seperti apa ? Forumpel dibentuk oleh Bappeda dan ditetapkan oleh Walikota, kami
tetap bertahan, kami anggap itu warga yang paling pas, masing-masing pokja, dinas
pariwisata dari dinas mana, akhirnya kita bertemu disini.
Karena begini ibu sudah lelah melakukan pembinaan, jangan sampai tidak
bersinergi, pokja-pokja diwakili oleh bidangnya masing-masing, yang ada dalam SK
Forum, karena kami berasumsi perumpel itu lebih mendekatnya ke ekonomi
kreatif. Sebenarnya kalau kami lihat lebih kepada koordinasi, arahnya kesana,
mengkoordinir bebarapa opd, jokowi mengumumkan cabinet, ternyata ecraft
bergabung ke pariwisata, jadi disaat kita akan menyusun turunan dari rencana
(roadmap), fungsi ecraft nya ada di masing-masing opd, bidang ekraf nya ada
dimana.
Betul pak, tadi yang namanya pentahelix, yang terpetakan ada di Indag,
Pariwisata, dan UKM, kalau ada struktur yang lain tergantung daerah lain. Fungsi
tetap melekat, kewenangannya masing-masing. Indag dan UKM lebih kepada
bisnisnya, pariwisata lebih kepada pendekata ke wisataannya, hanya sebagai
destinasi, kalau tidak ada oleh-oleh, enggan tidak ada kewenangan, suatu
pekerjaan besar.agar semua bisa bergerak, selaras. Mungkin sementara seperti itu.
Baik kita lanjut, aktor yang terlibat sebetulnya dinas udah ada belum bersinergi
satu dengan yang lain. Sudah bergerak lima limanya namun belum optimal. Baik
selama ini belum diimpelemntasikan, tetapi sudah ada pemetaan kewenangan.
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Ada ruang-ruang kreatif ? incubator bisnis ? belum, Pusat inovasi belum ada, pusat
pelatihan, studio yang sudah dibangun oleh pemda, workshop design grafis, media
promosi belum ada. Gallery sudah ada, tapi kalau sistem informasi belum ada,
pasar tematik sudah ada ? ada yaitu pasar warisan, yang dijual, baru tahapnya
embrio belum berkembang, pasar warisan pasar wisata tematik yang bertemakan
warisan budaya, misalnya kuliner, kuliner-kuliner khas dari pulau penyengat, ada
pelayanan tradisional, dan juga kesenian. Ada ruang pertunjukan, Cuma sekarang
lagi off, shutdown, stand by, tujuannya membuat sebuah produk baru, hanya
bangunan tangible nya, tapi intangible nya ada di sini, belum berkembang, itu pun
lumayan sampai 4 bulan, lagi pembangunan juga, manajemen juga, dan satu lagi
community development. Hari minggu saja bukanya, perlu peningkatan jalan
menuju pasar.
Untuk ruang publik belum digunakan sebagai ruang-ruang kreatif, taman-taman,
taman ada tapi tidak continou, taman bunda, taman batu sepuluh. Tapi belum
kontinyu.
Kampung kreatif disini sudah ada ? belum ada.
Gedung pertunjukan sudah ada ? sudah ada
Untuk kelembagaan pendukung kota kreatif ? belum ada. Komunitas sudah ada,
selain komunitas, sudah ada dunia usaha yaitu perindo, angkasa pura, bank-bank.
Program-program tersebut apakah sudah terintegrasi ?, Tidak kontinyu, programprogram ini harus ada di opd opd.
Kalau lomba inovasi sudah ada? Baru TTG di dinas pemberdayaan, yang lain tidak
pernah ada, lomba e-kraft belum ada.
Bazar dan pameran sering. Setiap tahun.
Apakah pemerintah sudah mengembangkan karya kreatif local yang mendorong
swasta untuk menggunakannya? Setiap hari jumat diharuskan menggunakan
batik, ada surat edaran, motifnya cucuk burung, batik gonggong, Swasta belum ada
yang menggunakan baju kurung, tapi hotel-hotel dan pegawai bank sudah.
Terkait litbang, apakah sudah melakukan sosialisasi hak intelektual ? PP 38 ada di
Litbang, karena biasanya merek ada di UKM atau Indag, nanti harus semua ada di
Litbang, selama ini di ekraf, karena waktu pengurusan nya lama, merek lama juga,
hak cipta yang cepat, tapi ibu sering melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku, kalau
yang mengeksekusi mereka, ibu sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku
ekonomi kreatif, ibu fasilitasi, berapa anggarannya, 90 juta utuk hak cipta, kita
satunya 400.000, hak cipta 200 ribuan.
Selanjutnya, apakah sudah dilakukan fasilitas pendaftaran?. Sudah ada namun
pemerintah belum memberikan penghargaan kepada inovator ekonomi kreatif
Jaringan internet dan listrik memadai ? listrik belum 100 %, tapi ga ada kendala
untuk kreatifitas.
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Sudah pernah bekerja sama dengan lembaga riset untuk pengembangan ekonomi
kreatif ? belum. TTG masih sebatas lomba belum ada pembinaan. Seharusnya TTG
yang muncul dari masyarakat kita bina, sampai ke komersialisasi, dan fasilitasi
kekayaan intelektualnya.
Perpres mengharuskan kab/kota memiliki STP, tempat bertemunya yang punya
inovasi dengan user.
Sudah ada asosiasi profesi untuk ekonomi kreatif ? Ada misalnya perkumpulan
wanita pengrajin batik. Kalau itu ada harusnya diwadahi dalam Forum PEL jadi
satu pintu, berarti di SK nya belum ada ya Pa, belum terdeteksi.
Peningkatan kemampuan kewirausahaan khususnya dalam aspek manajemen
bisnis, tadi ibu sudah mewadahi kekayaan intelektual, pengembangan aspek bisnis
dan aspek hukum. Aspek hukum sudah dapat, dari situ Ibu memfasilitasi tidak,
kalau orang mau pakai ciptaan dia, ada agreement-agreement ?. Belum kesana.
Jadi di tingkat kota belum, nasional belum.
Hibah desing sudah pernah dilakukan ? Belum. Tinggal diwadahi dalam peraturan
walikota. Design ini akan dihibahkan untuk dikembangkan, sehingga nanti tidak
ada klaim mengklaim, ada desain lomba kita biayai dan kita lombakan, Selama
pengembangan teknologinya kita biayai. Sudah ada MoU dengan UKM, PKS sudah
ada, saat ini belum ada hibah.
Pembiayaan dari CSR sudah ada, hibah dari pemerintah ? kalau bantuan ke
sanggar-sanggar ada berupa alat-alat.
Dana riset belum ada. Dana perbankan sudah ada.
Apakah pemerintah kota sudah mengembangkan interaksi pelaku ekonomi kreatif,
misalnya forum investor yang bertemu dengan ekonomi kreatif ? Hanya sekali tapi
tidak tahu kelanjutannya. Forum investor ada, tapi tidak berkelanjutan. Hanya
sesekali saja ketika ramainya saja. Jejaringnya tidak bisa terbentuk.
Tadi terkait keterbatasan bahan baku local, ada kebijakan untuk memenuhi bahan
baku local ? Tidak ada arah kesana. Pemberian insentif bagi ekonomi kreatif bagi
pelaku ekonomi kreatif juga belum. Apakah pernah ada lomba yang kemudian
diberikan penghargaan? . Tidak ada, Apakah pelaku-pelaku ekonomi kreatif pernah
mendapatkan informasi terkait insentif , misalnya insentif fiscal keringanan pajak
untuk hasil, atau biaya listrik, kemudahan usaha ? belum ada.
Branding kota belum punya. Sebetulnya sudah sampai uji publik, dua duanya
belum sepakat. Pada saat kita menyusun branding, kita tidak melibatkan langsung
stakeholder-stakeholder yang berkaitan, makanya harus satu suara dulu, dari
tokoh adat, mahasiswa, akademisi, mudah-mudahan tahun ini.
Promosi ? Baru di bandara, dulu pernah, bahkan mungkin nanti di ulang lagi,
dikembangkan lagi, baru di bandara saja, jadi di ritel modern sudah ada, baru
makanan belum kriya. Sebetulnya ada ga sih kriya nya selain batik. Ada bagian
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pemasaran, menjelajahi, kemarin mereka ke lagoi, ke batam, hasil dari tanjung
pinang bisa dipasarkan, rata-rata fashionnya belum ada, souvenirnya yang dari
kerang-kerang.
Diplomasi budaya, untuk mendistribusikan ekonomi kreatif. Akan di bawa ke
Malaysia, karena ada beberapa investor di luar negeri, berkumpul di Malaysia,
inkubasi dari even itu.
Sinkronisasi regulasi pembiayaan khusus bagi usaha ekonomi kreatif ? belum ada.
Apakah pemerintah kota sudah melakukan sinkronisasi terkait perlindungan bagi
ekonomi kreatif ? Sudah, bentuk nya Perda Pengelolaan kawasan budaya pulau
penyengat. Kalau perda kawasan sudah menetapkan secara tata ruang, tetapi
bagaimana dengan pengelolaan ekonomi kreatif ? Apakah sudah ada Perda
pengelolaannya ? Belum ada
Kebijakan insentif fiscal belum ada.
Dalam pengadaan barang jasa harus masuk ke dalam e-katalog, apakah ada produk
ekonomi kreatif yang sudah masuk e-katalog ? Belum ada.
Kita sama-sama merumuskan untuk analisis swot, kalau tadi saya menemukan
bahwa kelemahannya itu tadi bahan baku, regulasi dan komitmen. Kolaborasi,
insentif, daya kreatifitas nya rendah, tidak ada struktur, komitmen.
Peluangnya, bagaiman dengan permintaan terhadap produk ? Minim. Berarti
lemah dong, jadi e-kraf itu, butuh suatu tempat, wadah, kita belum punya. Kalau
permintaan ekspornya tinggi, ada peluang ekspor. Secara geografis, kita
menguntungkan, peluangnya bagus.
Tantangan, produk luar negeri, produk cina, daya saing produk, daya beli rendah,
ekonomi kreatif ga jalan. Transportasi, biaya cargo, transportasi pemasaran produk
masih mahal. Itu otomatis biaya operasional, biaya angkutnya mahal, perlu kita
perhitungkan, jadi saya pikir dua, disaat pemerintah menyediakan kapal angkut
untuk para wisatawan, gimana yang sudah punya, dan juga kunjungan wisata
semakin hari semakin meningkat, sekali ada penurunan ketika ada musibah, minat
wisatawan penyengat tidak turun, Cuma belum di manfaatkan, banyak hal,
permasalahan utamanya ada di kelengkapan, biasalah, pola pikirnya ada yang
bagus, ada yang kurang. Dari kualitas alat angkutnya, menurut kami layak, dan
layak untuk kami, tapi beda sama, ada rasa cemas, tapi dalam sisi keamanan
transportasi sudah dianggap layak oleh dinas perhubungan, penambangnya itu
tidak patuh dengan aturan, dan satu lagi Ibu, kami baru beberapa hari yang lalu
diundang oleh kementerian kebudayaan menyangkut kawasan budaya pulau
penyengat, ada beberapa hal yang jadi polemic, perindo banyak sekali CSR sarana
dan peningkatan SDM, ada hal-hal yang bertentangan dengan sosial budaya, ada
aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dilarang, tapi sekarang semangat
kawan-kawan Perindo tidak bisa kita halangi juga, mereka CSR, terbentuk dengan
aturan-aturan, itu juga perlu perhatian khusus.
Cagar budaya pulau penyengat, itu tantangan ya pak. Menyangkut program
kedepan, kami Bappeda, yang kami liat, jadi tentu tidak hanya sekedar program ini
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sudah dijalankan oleh e-kraft, kami melihat kami sudah, contohnya disaat kawankawan e-kraft ke promosi, outcome output apa yang akan dicapai, apakah hanya
itu, tentu pertimbangan disitu, kenapa kadang-kadang kami berpikir, promosi lebih
tepat, produk yang sama, baik itu di UMKM dan di e-kraft.
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