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Kepala Badan Ekonomi 
Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf 
optimistis pada 2017 kontribusi 
ekonomi kreatif (ekraf) terha-
dap PDB tembus Rp1.000 trili-
un. Pasalnya, berdasarkan data 
BPS, kontribusi ekraf terhadap 
PDB telah mencapai Rp922,58 
triliun hingga November.

"Tahun lalu saya yakin sudah 
tembus Rp1.000 triliun, namun 
belum sepenuhnya tercatat di 
BPS.  Pada tahun ini kita opti-
mistis bisa capai Rp1.100 triliun, 
" ujarnya dalam acara Bincang 

Bersama Bekraf,  Senin (26/2).
Dari data Bekraf terungkap 

bahwa rata-rata pertumbuhan 
ekonomi kreatif sebesar 7% 
per tahunnya. Pada 2015 sektor 
tersebut berkontribusi Rp852 
triliun terhadap PDB dan me-
ningkat lagi menjadi Rp894,6 
triliun pada 2016.

Pada gilirannya nilai ekspor 
ekonomi kreatif juga ikut terke-
rek setiap tahun   nya, dari Rp19,4 
miliar pada 2015 men jadi Rp19,9 
miliar pada 2016 dan Rp22,1 
miliar pada 2017. Pada tahun 
ini ni lai ekspornya ditargetkan 
Rp23,7 miliar dan menjadi 
Rp25,1 miliar pada 2019. 

Amerika Serikat masih 
menjadi pasar utama untuk 
ekspor ekonomi kreatif dengan 
persentase 31,72%. Selanjutnya 
diikuti Jepang 6,72%, Taiwan 
4,99%, Swis 4,96%, dan Jer-
man 4,56%. Adapun Singapura, 
China, Hong Kong, Belgia, dan 
Inggris masih di bawah 3%.

Triawan mengemukakan dari 
16 subsektor ekonomi kreatif, 
sektor fashion,  kuliner dan 
kriya menjadi unggulan yang 
menyumbang lebih 70% dari 
total kontribusi ekonomi kreatif 
nasional. 

Data Bekraf mencatat sub-
sektor ku li ner menyumbang 
41,69%, fashion 18,15%, 
kriya 15,7%, televisi dan radio  
7,78%, penerbitan 6,29%, arsi-
tektur 2,3% serta aplikasi dan 
permainan 1,77%.

Namun ada sembilan sektor 
yang tingkat kontribusinya masih 
di bawah 1% seperti periklanan, 
musik, fotografi , seni pertunjuk-
an, desain produk, seni rupa, 
desain interior dan fi lm.

“Sektor unggulan kita tetap 
fashion, kuliner dan kriya. Tapi 
tahun ini kita juga prioritaskan 
3 subsektor lain seperti fi lm, 
musik dan aplikasi serta perma-
inan, karena pertumbuhannya 
cukup pesat,” ujar Triawan.

Wakil Ketua Bekraf Ricky 
Joseph Pesik menambahkan 
selama tiga tahun keberada-
an Bekraf berbagai kegiatan 
yang mendorong pertumbuhan 
sektor ekonomi kreatif telah 
dilakukan, di antaranya Co-
ding Mum, Bekraf Animation 
Conference (Beacon), Bekraf 
Creative Lab. Pihaknya juga 
memfasilitasi para pelaku eko-
nomi kreatif untuk mengikuti 
pameran internasional.

Bekraf juga aktif membuka 
akses per mo dalan bagi para pela-
ku ekonomi krea tif. Pada tahun 
dilanjutkan pe nye leng  garaan 
Akatara yai tu forum pembiaya an 
fi lm yang mempertemukan pa ra 
pem buat fi lm dengan in ves tor 
guna men dapatkan pen danaan. 
“Pada tahun lalu ada 80 project 

fi lm yang dipertemu kan dengan 
investor, di mana 20% men-
dapatkan investasi. Pada tahun 
ini aca ra tersebut akan diadakan 
lagi,” kata Ricky. 

Selain itu juga tengah di-
siapkan konferensi ekonomi 
kreatif internasional yang akan 
berlangsung di Bali pada akhir 
tahun ini.  Melalui acara terse-
but akan dirumuskan peta jalan 
internasional untuk mendorong 
kontribusi sektor ekonomi krea-
tif di dunia.  

GAYA HIDUP
Deputi Akses Permodalan 

Badan Ekonomi Kreatif Fadjar 
Hutomo mengatakan sektor ku-
liner sudah menjadi suatu gaya 
hidup dan bukan hanya untuk 

konsumsi tetapi juga dibagikan 
informasinya lewat sosial media. 

"Sub-sektor ini, peluang 
bisnis ke depannya sangat 
menjanjikan." 

Menurut dia, dalam konteks 
pengembangan UMKM di Indo-
nesia, Bekraf optimistis kuliner 
adalah salah satu andalan 
karena memiliki konten dalam 
negeri yang sangat kaya. 

Bekraf juga memiliki pro-
gram Food Startup Indonesia 
untuk mencari jawara di sub 
sektor kuliner.

Sementara itu, Hari Santosa 
Sungkari, Deputi Infrastruktur 
Bekraf, mengatakan pihaknya 
mendorong pelaku ekonomi 
kreatif, termasuk UMKM untuk 
go digital. 
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Selepas ashar Sabtu petang. 
Duduk di selasar masjid, 
ber  bincang bersama bebe-
rapa je maah, menikmati 

keasyikan be be rapa anak bermain 
di halaman masjid.

Anak-anak itu lalu mengham-
piri kami. Di antara kami me-
mang ada seseorang yang biasa 
mengajar m e re ka berbagai mata 
pelajaran umum se ca ra informal 
di sela-sela waktu salat.

Iseng-iseng kutanyakan kepada 
anak-anak itu apa yang mereka 
pa hami tentang Indonesia seba-
gai bangsa besar. Mereka sadar 
menjadi bagian dari bangsa besar. 
Yang mereka pahami: jumlah pen-
duduknya besar, sukunya banyak, 
beragam-ragam.

Tak salah. Saya kisahkan lagi, 
begitu luasnya Indonesia dari 
titik paling barat di Aceh hingga 
perbatasan dengan Papua Nugini 
di timur, dengan skala peta yang 
sama kita temui bentangan Indo-
nesia akan menutup dari Portugal 
di Eropa paling barat hingga titik 
paling timurnya sudah memasuki 
Rusia.

Anak-anak itu pun tercengang? 
“Jadi, wilayah Indonesia menutup 
seluruh Eropa Barat?” Saya meng-
angguk-anggukkan kepala, senang 
melihat mereka mulai menyadari 
betapa luasnya Indonesia.

Jika ditarik bentangan dari 
barat ke timur Indonesia dan 
direntangkan ke utara, Jakarta–
Jayapura setara dengan jarak ke 
Hong Kong!

Kutanya lagi anak-anak itu, 
juga guru informal mereka, bera-
pa sebenarnya bujur waktu yang 
membelah Indonesia?

Mereka menjawabnya tiga. 
Tentu tak salah, karena memang 
itu yang secara resmi ditetapkan 
pemerintah. Namun, saya minta 
mereka membuka peta. Dengan 
takjub mereka saksikan: waktu di 
Indonesia semestinya terbagi jadi 
lima, bukan tiga!

Namun, karena pertimbangan 
untuk memudahkan pembagi-
an waktu, disederhanakan saja 
menjadi waktu Indonesia barat, 
tengah, dan timur. Jadilah waktu 
salat antara Surabaya dengan 
Medan berbeda 49 menit. Artinya, 
jika waktu magrib di Surabaya 
pk. 17:50, di Medan baru magrib 
pk. 18:39.

Pembagian waktu di Indone-
sia mempertimbangkan aspek 

geografi s, sehingga itu pula yang 
membuat Surabaya yang posisinya 
lebih ke timur, beda waktunya 1 
jam lebih lambat dibandingkan 
dengan Pontianak yang lebih ke 
barat.

Ini disebabkan seluruh Kali-
mantan dimasukkan ke waktu 
Indonesia tengah (Wita), sedang-
kan seluruh Jawa dimasukkan 
ke waktu Indonesia barat (WIB). 
Padahal normalnya, waktu wi-
layah yang lebih ke timur lebih 
cepat daripada wilayah di sebelah 
baratnya.

Lantas kupaparkan pula kisah 
lain betapa besarnya Indonesia 
ini. Uni Soviet sebelum pecah 
berkeping-keping, pernah meng-
himpun sejumlah negara. Namun, 
jumlahnya hanya belasan negara, 
yang berhimpun di bawah keku-
asaan Moskwa saat itu menjadi 
Uni Soviet yang hancur beran-
takan pada awal 1990-an ketika 
negara adidaya tersebut dipimpin 
Boris Yeltsin.

Bandingkan dengan Indonesia 
yang menghimpun hingga ratusan 
kerajaan saat pra-kemerdekaan 
yang lalu ber  him pun sebagai 
bangsa Indonesia pa da 1928 mela-
lui Sumpah Pemuda.

Indonesia bukan hanya be-
sar karena itu. Dari sisi sumber 
daya pun luar biasa. Berpendu-
duk lebih dari 260 juta jiwa, 
memiliki pantai yang berstatus 
kedua terpanjang di dunia setelah 
Denmark, dan kuliner beraneka 
ragam.

“Begitulah hebatnya Indonesia,” 
kataku kepada anak-anak itu 
sambil disaksikan guru informal 
mereka. Namun, serentetan per-
tanyaan mendadak muncul dari 
anak-anak yang ternyata pintar 
itu.

“Indonesia bangsa besar, tapi, 
kenapa sering muncul berita 
korupsi? Kenapa orang-orang tua 
dan pejabat hebat sering berke-
lahi untuk kepen tingan sendiri? 
Kenapa mereka yang se ha rusnya 
menjadi contoh justru ber si-
kap tak pantas? Kenapa banyak 
orang dewasa rakus dengan ke-
kayaan dan kehormatan?” tanya 
mereka. 

Sungguh sulit menjawabnya, 
lidah mendadak serasa kelu. 
Kebanggaan akan bangsa besar 
pun sedikit berguguran. Kujawab 
sekenanya, “Itulah prahara bangsa 
besar, nak. Banyak yang sulit me-
ngendalikan diri walaupun tempat 
berpegang sudah begitu jelas….”

JAKARTA — Sektor ekonomi kreatif diprediksi 
dapat berkontribusi hingga Rp1.100 triliun 

terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 
ini, atau tumbuh sekitar 10% dari tahun 

sebelumnya.

EKONOMI KREATIF

Kontribusi Makin Kencang

   Tahun
 2015 2016 2017 2018* 2019*
Ekspor (Rp miliar) 19,4 19,9 22,1 23,7 25,1
JumlahTenaga Kerja (%) 13,9 13,47 17,4 18,2 19,0
Kontribusi PDB (Rp triliun) 852,0 894,6 990,4 1.041,0 1.123,0

Sumber: Bekraf, 2018 Ket: *Prediksi BISNIS/HUSIN PARAPAT

Pencapaian Kinerja
Produk Ekonomi Kreatif

BLUSUKAN KE TANAH ABANG 

Reuters/Darren Whiteside 

Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine 
Lagarde  (kiri) bersama Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Tanah 
Abang Jakarta, Senin (26/2). Selain ke Tanah Abang untuk menunjukkan 
sektor usaha kecil, menengah dan mikro, Presiden juga mengajak Lagarde 
mengunjungi Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk memantau penggunaan 
Kartu Indonesia Sehat. 


