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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara berkembang saat ini membutuhkan lebih dari 2%  

pelaku usaha dari total penduduk masyarakat Indonesia. Hal tersebut di sampaikan 

oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Syarif Hasan. Indonesia 

membutuhkan sedikitnya 4,7 juta jiwa untuk mencapai negara yang makmur dan 

sejahtera (Kompas, 12 Desember 2014).  Peningkatan ekonomi di negara ini harus di 

dorong ke arah yang lebih produktif dan kreatif yaitu dengan memunculkan 

pengusaha–pengusaha baru. Dampak yang di munculkan oleh para pelaku usaha  

akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah dan negara serta 

memangkas jumlah pengagguran di Indonesia. Ditengah upaya pemerintah dalam 

meningkatkan ekonomi negara terdapat kesempatan dengan adanya masyarakat 

ekonomi ASEAN 2015 (MEA) 

 Salah satu MEA di bentuk bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, khususnya di lingkup negara Asia Tenggara. Mengutip pernyataan 

Kementerian Koordinator Perekonomian saat ini, pemerintah sudah melakukan 

berbagai persiapan penting dalam menghadapi persaingan usaha Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 

perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa serta 

investasi hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat 
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nasional telah mencapai 85,5%. Sementara scorecard rata-rata ASEAN dalam 

pencapaian MEA adalah 82,1 persen.( Kompas, 16 Desember 2014 ). 

 Ancaman bagi para pelaku usaha yang minim akan kreatifitas dan inovasi, 

akan menjadi permasalahan tersendiri bagi keberlanjutan suatu industri tersebut. 

Mengingat pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015, pelaku usaha dituntut untuk 

mengembangkan dan berinovasi dari produk yang di hasilkan. Kurangnya daya saing 

dengan negara–negara Asia Tenggara, yang tergolong dari Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2015 ( MEA). Indonesia akan terancam ketika produk dan jasa dari luar 

secara bebas keluar masuk. Hal tersebut dapat di lihat dari indikator produk domestik 

bruto (PDB),  sumber daya manusia ( SDM), melemahnya eksport, meningkatnya 

import, kualitas produk dan jasa serentak akan melemah ketika para pelaku usaha 

tidak dapat bersaing dengan negara yang tergabung dalam MEA 2015. 

 Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) merupakan salah satu pangsa 

pasar terbesar se-Asia Tenggara, perdagangan produk atau jasa international yang 

melibatkan 10 negara di Asia Tenggara akan bebas keluar masuk ke Indonesia. 

Namun pertanyaan yang akan muncul, sudah siapkah negara Indonesia bersaing? 

Mengingat MEA di mulai pada akhir tahun 2015, persiapan bagi bangsa Indonesia 

khususnya bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) belum bisa terukur akan 

kesiapan untuk menghadapi pasar bebas Asia Tenggara. Didukung dengan kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah  terkait MEA, sebagian pelaku usaha belum begitu paham 

terkait adanya MEA. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa para pelaku usaha 

industri kreatif belum siap akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
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 Daya saing dari negara Indonesia dapat di perkuat dengan adanya industri 

kreatif yang saat ini banyak di perbincangkan oleh kalayak ramai. Industri kreatif saat 

ini cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Mengutip data Badan 

Pusat Statistik (BPS) kontribusi industri kreatif pada tahun 2013 sebesar 9.109.129,4 

miliar rupiah, angka tersebut merupakan peningkatan atas PDB pada tahun 2012 

sebesar 8.241.864,3. Perbandingan kedua PDB tersebut mengindikasikan 

pertumbuhan sebesar 10,52% ( BPS, 21 Maret 2015 ). 

 Hanya saja pemerintah saat ini belum optimal dalam mendukung industri 

kreatif tersebut. Indonesia mempunyai ketetapan  klasifikasi subsektor industri kreatif 

di antaranya periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, fesyen, 

multimedia (video, film dan fotografi), permainan interaktif, seni pertunjukan, 

penerbit dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset 

dan pengembangan. 

 Khususnya pemerintah Surakarta, saat ini belum optimal dalam menggarap 

sektor industri kreatif, hal serupa dapat di identifikasi belum adanya pengklasteran 

industri kreatif kreajinan di salah satu wilayah kecamatan yang ada di kotaSurakarta. 

Indsutri kreatif yang ada di kota Surakarta mempunya potensi untuk bisa bersaing di 

pasar global. Basis kerajinan kota Surakarta berupa batik, kerajinan tangan, pentas 

seni serta mengangkat tema kearifan lokal daerah, yang mempunyai nilai jual 

tersendiri untuk bisa di perkenalkan tingkat international. 

 Industri kreatif menjadi salah satu nilai jual dan menjadi daya saing dari 

bangsa Indonesia untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN mendatang. Pada 

dasarnya ekonomi kreatif digerakkan oleh kapitalisasi kreativitas dan inovasi dalam 
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menghasilkan produk atau jasa dengan kandungan kreatif. Kata kuncinya adalah 

kandungan kreatif yang tinggi terhadap masukan dan keluaran aktivitas ekonomi. 

Istilah ekonomi kreatif memang masih relatif baru, Tidak mengherankan kalau 

pengertiannya belum didefinisikan dengan jelas. 

 Industri kreatif di Indonesia mempunyai basis kota yang dapat di nyatakan 

sebagai kota kreatif di antaranya Bandung, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Bali dan 

Pekalongan. Khususnya di kota Surakarta saat ini sektor industri kreatif belum 

menjadi aktor utama dalam perkembangan ekonomi daerah. Harapan baru untuk 

selalu mengembangkan dan mengenalkan produk–produk Indonesia di mata dunia 

bahwa Indonesia mempunyai daya saing dari segi kreatifitas dan sektor industri 

kreatif. Kota Surakarta mempunyai basis sebagai kota industri kreatif yang cukup 

potensial namun kurangnya perhatian dari pihak terkait, menjadikan potensi yang 

dimiliki oleh kota Surakarta belum secara maksimal di manfaatkan dan di 

kembangkan. Kota Surakarta mempunyai subsektor 14 subsektor industri kreatif. 

Namun kurangnya studi terkait industri kreatif mengakibatkan para pelaku industri 

kreatif di kota Surakarta masih belum ter-manage secara utuh. Mengingat pasar bebas 

ASEAN akan bergulir di akhir tahun 2015. Para pelaku usaha industri kreatif 

Surakarta belum bisa terukur akan kesiapan dalam menghadai MEA di akhir tahun 

2015. Hal tersebut didukung belum adanya indikator yang secara jelas, memaparkan 

akan kesiapan industri kerjainan di kota Surakarta, kecamatan Pasar Kliwon. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana mengetahui pengaruh faktor permodalan usaha industri kreatif 

terhadap kesiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

b. Bagaimana mengetahui faktor pengaruh ketenaga kerjaan industri kreatif terhadap 

kesiapan Ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari evaluasi industri kreatif kerajinan guna menyambut Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2015, khususnya di kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta di antaranya 

adalah: 

a. Mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel tenaga kerja terhadap kesiapan 

industri kreatif terhadap MEA. 

b. Mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel permodalan terhadap kesiapan 

industri kreatif terhadap MEA. 

c. Menganalisis pengaruh adanya MEA 2015 bagi industri kreatif di kecamatan Pasar 

Kliwon kota Surakarta. 
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1.4 Batasan masalah 

 Pada pembahasan masalah yang ada,  maka dilakukan suatu batasan masalah 

agar pembahasan tidak meluas, diantara batasan tersebut antara lain: 

a. Responden  industri kreatif fokus di satu subsektor yaitu kerajinan yang ada pada 

kecamatan Pasar KliwonkotaSurakarta. 

b. Keterbatasan yang melekat ialah terhadap kuisoner yang di jawab oleh respoden 

yaitu para pelaku industri kreatif, bahwa peneliti  tidak bisa mengontrol jawaban 

para responden hal tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor internal dari 

responden. 

c. Membahas pada acuan pilar pertama pada AEC blueprint sebgai pedoman negara-

negara ASEAN yaitu  tentang  pasar tunggal dan basis produksi yang meliputi 

pasar bebas barang, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja terampil dan 

aliran modal yang lebih bebas. 

d. Pembahasan hanya mencakup industri kreatif kerajinan yang lebih dominan di 

daerah kecamatan Pasar Kliwon.  

e. Peneliti hanya dapat menguji variabel tenaga kerja dan permodalan terhadap 

kesiapan industri kreatif dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. sehingga tidak 

dapt di inteprestasikan secara keseluruhan, masih ada beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi kesiapan Industri kreatif. 
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1.5 Manfaat  

 Manfaat yang diharapan dari kegiatan identifikasi dan meninjau kesiapan 

industri kreatif dari aspek Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk tiga instansi 

terkait yaitu: 

a. Intelektual Studi  

1) Tersedianya data terkait industri kreatif, sehingga para cendekiawan dapat 

melakukan studi atau penelitian yang lebih spesifik. 

2) Sebagai bahan pertimbangan studi intelektual bagi instansi pendidikan terkait 

dan sebgai pembentukan  progam studi pendidikan. 

b. Pelaku Usaha  

1) Membantu pelaku usaha dalam memperoleh informasi terkait adanya progam 

masyarakat ekonomi ASEAN 2015. 

2) Sebagai bahan evaluasi bagi pelaku usaha industri kreatif, dan dapat 

mempersiapkan diri dan usaha di era masyarakat ekonomi ASEAN 2015. 

c. Pemerintah  

1) Sebagai referensi penyusunan regulasi dan strategi pemerintah dalam 

pengembangan industri kreatif di kotaSurakarta. 

2) Mengetahui dampak ekonomi dari industri kreatif  di  kecamatan Pasar 

Kliwon kota Surakarta. 

3) Sebagai bahan penyusunan progam strategi terhadap pelaku usaha industri 

kreatif dalam rangka menyambut masyrakat ekonomi ASEAN 2015. 
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1.6 Sasaran 

 Sasaran dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai dokumen ekonomi 

kreatif  instansi pendidikan, pelaku usaha dan pemerintah kota Surakartayang 

berorientasi kepada pengembangan 15 industri kreatif di antaranya adalah untuk 

mengetahui indikasi permasalahan, potensi unggulan dan keunikan industri kreatif 

sebagai modal negara Indonesia untuk bersaing dan menghadapi MEA 2015 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN ). 

1.7 Luaran 

 Tersusunnya laporan sebagai referensi pengembangan industri kreatif di kota 

Surakarta yang dapat bermanfaat untuk para cendekiawan sebagai bahan 

pembelajaran dunia bisnis, untuk para pelaku bisnis sebagai penambah wawasan 

terkait MEA 2015 dan untuk pemerintahan kota Surakarta sebagai bahan panduan dan 

referensi penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kota Surakarta. 

Turut memberikan rekomendasi usulan progam dari pemerintah kepada 

pelaku usaha, guna sebagai rencana kegiatan dalam menunjang kemajun dan 

kesiapan industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. 

1.8 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan penelitian laporan tugas akhir ini dikerjakan sebagai berkut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar bealakang masalah, perumusan 

masalah, manfaat dan tujuan, batasan masalah, manfaat, sasaran dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan penalitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bagian bab ini penulis mengacu pada landasan teori serta sebagai 

 landsan pemikiran secara konseptual mendisain tujuan dari penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam pembahasan bab ini memaparkan objek penelitian, sumber data 

 yang berupa data sekunder dan data primer serta penggunaan metode studi 

 pemetaan industri kreatif di antaranya studi literature, focus group discussion, 

 verifikasi data, membuat kisi model, pengumpulan data dan pengolahan data, 

 serta analisis yang bermuara pada rekomendasi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian, mengolah sumber data 

 serta membahas analisis yang di lakukan dengan menggunakan teknik metode 

 regrei linier berganda. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini memaparkan hasil dari pembahasan objek penelitian sehingga 

 muncul suatu kesimpulan dan saran untuk pemecahan masalah pada objek 

 penelitian. 
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