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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang No 72 tahun 2015 tentang Industri Kreatif 

istilah “Ekonomi Kreatif” mulai dikenal secara global sejak munculnya buku 

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

John Howkins. Hawkins 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. 

Hawkins dengan ringkas mendefinisikan Ekonomi Kreatif, yaitu: “The 

creation of value as a result of idea”. Kegiatan ekonomi kreatif mengharuskan 

pelakunya untuk memanfaatkan waktu dengan menghasilkan ide demi 

kemajuan. Di Indonesia, salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi dan 

industri yakni dengan pengembangan industri kreatif. Pengembangan industri 

kreatif sangat dibutuhkan dalam persaingan global karena memberikan 

kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, 

membangun citra dan identitas bangsa, berbasis kepada sumber daya yang 

terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan 

kompetitif suatu bangsa, serta memberikan dampak sosial yang positif. Data 

BPS mengenai perkembangan industri kreatif tahun 2013 menunjukkan bahwa 

menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi positif yang tidak kalah 

dibandingkan sektor lain. Industri kreatif tumbuh 5,76% atau di atas rata-rata 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74%, dengan nilai tambah sebesar 

Rp 641,8 triliun atau menyumbang 7% dari PDB nasional. Penyerapan tenaga 

kerja mencapai angka 11,8 juta orang (10,7% dari angkatan kerja nasional), 

jumlah unit usaha mencapai angka 5,4 juta unit (9,7% dari total unit usaha), 

sedangkan aktivitas ekspor menyentuh Rp 118 triliun, yakni 5,7% dari total 

ekspor nasional. (UUD RI No 72 Tahun 2015 Tentang Industri Kreatif, 2015) 

Industri kreatif merupakan salah satu bidang usaha yang sedang 

banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kementrian Perdagangan 
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Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang bersumber dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan mengeksploitasi daya kreasi 

dan daya cipta individu tersebut. Bidang usaha ini banyak diminati karena 

memiliki pasar dan keuntungan yang cukup besar.   

Industri kreatif di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam 

pertumbuhan ekonominya. Industri kreatif telah menjadi satu pilar dalam 

membangun ekonomi nasional, karena mampu menciptakan sumber daya 

manusia yang berdaya saing di era globalisasi, sekaligus menyejahterakan 

masyarakat, yang membuatnya dipandang sangat strategis. Pesatnya 

pertumbuhan industri kreatif di Indonesia ini tidak lepas perkembangan media 

baru termasuk di dalamnya adalah media sosial. Saat ini media baru, khususnya 

media sosial telah menjadi sarana promosi dan komunikasi bagi industri kreatif 

tidak hanya kepada pasar (Rusdi & Sukendro, 2018). 

Industri kreatif merupakan salah satu penunjang ekonomi 

masyarakat. Industri kreatif  ini terbagi dari 14 sektor yaitu : periklanan, 

penerbitan dan percetakan. TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni 

pertunjukan, arsitektur, desain, feysen, kerajinan, basar barang seni, permainan 

interaktif, layanan komputer dan prianti lunak, penelitian dan pengembangan. 

Dari 14 sub sektor yang ada pada industri kreatif, salah satunya yaitu industri 

kreatif kerajinan yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Pengelolaan 

industri kreatif memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yang 

berupa penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan 

usaha kecil dan menegah. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan 

cara mengedepankan sektor industri. Tidak hanya mengandalkan bidang 

industri sebagai sumber ekonomi negara tetapi juga mengandalkan Sumber 

Daya Manusia yang kreatif. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa juga 

tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi, tetapi lebih kepada 

pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan 
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teknologi yang semakin maju. Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang 

mengutamakan informasi dan kreativitas yang popular dengan sebutan Industri 

Kreatif atau Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang 

bersangkutan di bidangnya. Pergeseran dari Era Pertanian ke Era 

Industrialisasi, disusul dengan Era Informasi yang disertai dengan banyaknya 

penemuan baru di bidang teknologi informasi maupun globalisasi ekonomi, 

telah membawa peradaban baru bagi manusia. 

Salah satu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi adalah melalui 

pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang dapat didukung dengan penetrasi 

kegiatan sentra industri (Merdekawati et al., 2017). Dalam Rencana 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2025 yang dirumuskan oleh 

Departemen Perdagangan RI dijelaskan adanya evoluasi ekonomi kreatif. 

Berdasarkan dokumen rencana ini dapat diketahui bahwa adanya pergeseran 

dari era pertanian ke era industrialisasi lalu ke era informasi yang disertai 

dengan banyaknya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

serta globalisasi ekonomi. Perkembangan industrialisasi menciptakan pola 

kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan efisien. Oleh 

karena itu, melalui pengelolaan industri kreatif dapat berkontribusi kepada 

wilayah diantaranya dapat mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah 

serta mewujudkan perekonomian lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi. 

Untuk memenangi persaingan yang ada pelaku industri kreatif 

dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dengan sumber daya yang dimiliki. 

Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan, dari pengalaman 

perusahaan, diketahui bahwa terdapat tiga unsur manusia yang mempengaruhi 

keberhasilan organisasi. Ketiga elemen adalah sebagai berikut : kesesuaian 

(aligment), kapabilitas (capability), dan keterikatan (engagemen). yang 

kemudian lebih dikenal sebagai people equity. Ketiga unsur people equity akan 

berlaku optimal jika SDM organisasi memiliki perilaku yang benar dengan 

strategi organisasi (alignment), jika karyawan juga memiliki bakat, informasi 

dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi (cability), dan 

jika mereka memiliki Keterlibatan dan komitmen yang tinggi dalam 



4 

 

menyelesaikan pekerjaan mereka. Setiap organisasi seharusnya memiliki 

people equity yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi 

(Merdekawati et al., 2017). 

Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang mengutamakan 

informasi dan kreativitas yang popular dengan sebutan Industri Kreatif atau 

Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang bersangkutan 

dibidangnya. Industri kreatif sendiri merupakan pengembangan konsep 

berdasarkan modal kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran dari Era 

Pertanian ke Era Industrialisasi, disusul dengan Era Informasi yang disertai 

dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi maupun 

globalisasi ekonomi, telah membawa peradaban baru bagi manusia. 

Permasalahan yang dihadapi pelaku industri kreatif adalah tidak 

semua  mau melakukan inovasi, apalagi pada industri kreatif kerajinan. 

Penyebabnya beberapa industri kreatif di negara berkembang seperti Indonesia, 

khususnya di Kota Surakarta masih beralasan bahwa inovasi memerlukan 

proses yang lama dan biaya yang mahal. Penelitian ini difokuskan pada industri 

kreatif kerajinan di Serengan Surakarta. Raldianingrat & Wuryanti (2014) 

mengatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan UKM di Indonesia, UKM 

dihadapkan pada masalah baru dalam mengelola bisnis mereka. Keterbatasan 

kualitas sumber daya manusia menjadi vital bagi industri kreatif dalam 

mengembangkan bisnisnya. Dengan adanya penelitian ini  diharapkan para 

pelaku industri kreatif terutama pada sektor kerajinan dapat mengembangkan 

bisnisnya dengan melakukan inovasi dan mengelola bisnisnya dengan baik. 

Kota Solo merupakan kota budaya yang memiliki beberapa pelaku 

usaha kerajinan dalam seni budaya dan hingga kini masih eksis berproduksi. 

Hal yang masih menjadi hambatan bagi UKM kerajinan seni budaya disini 

adalah kurangnya sarana promosi, sehingga mempersulit pengenalan produk 

kerajinan ke masyarakat. Sarana promosi yang digunakan saat ini hanya 

melalui media konvensional seperti brosur, pamflet dan lainnya. Kampung 

Potrojayan, Serengan, Solo dikenal sebagai industri kreatif sentra pembuatan 
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blangkon. Ada sekitar 25 rumah di kampung tersebut yang memproduksi 

blangkon di bawah Paguyuban “Paguyuban Maju Utomo”. Keahlian membuat 

blangkon menurut warga didapatkan dari mbah joyo yang merupakan warga 

Baluwarti (Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta) yang pindah ke Petrojayan 

pada Tahun 1970. Berbagai macam blangkon diproduksi di kampung tersebut, 

yang paling banyak dipesan ialah blangkon Solo dan Yogyakarta. 

Penerapan konsep industri kreatif kerajianan pada Industri Blangkon 

Serengan Surakarta dapat memberikan kontribusi pada beberapa aspek 

kehidupan masyarakat, baik dari sudut pandang ekonomi, wilayah maupun 

sosial budaya. Namun untuk menjadi sentra industri kreatif kerajinan, Industri 

Blangkon Serengan Surakarta harus memenuhi kriteria-kriteria sentra industri 

kreatif kerajinan yaitu terdiri dari: produk kreatif berbudaya, industri sejenis, 

sumber daya manusia kretaif, teknologi, sarana prasarana penunjang, sumber 

daya, arahan kawasan peruntukan industri, institusi, lembaga keuangan, 

ketersediaan pasar, aglomerasi industri, aksesibilitas, kerjasama dan pelayanan 

yang baik. Masing-masing kriteria tersebut memiliki kontribusi yang berbeda 

untuk meningkatkan perkonomian lokal. Untuk itu perlu diketahui urutan 

prioritas kriteria yang berkontribusi dalam penerapan sentra industri kreatif 

kerajinan. Aspek pemicu penting untuk dikaji pada usaha industri kreatif, salah 

satu di antara faktor pemicu tersebut adalah inovasi organisasi. Jika inovasi 

organisasi meningkat akan bisa meningkatkan people equity (Merdekawati et 

al., 2017). Dalam penelitian Raldianingrat & Wuryanti (2014) menyatakan 

bahwa pengaruh inovasi dalam pengembangan produk baru menunjukkan hasil 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja UKM, sedangkan inovasi produksi 

dan operasi, dan pemasaran menunjukkan hasil yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja UKM. 

Hal ini dapat dikatakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di 

Kota Surakarta, karena kelompok industri ini tercatat memberikan kontribusi 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Untuk 

pengembangan sektor industri kreatif ini Pemerintah Kota Surakarta 

menetapkan beberapa kebijakan salah satunya dengan menolak berdirinya 
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industri besar dan menengah yang menyebabkan berdirinya pabrik kelas besar 

dan menengah. Adapun yang diperkenankan berdiri di Kota Surakarta 

hanyalah industri kecil dan menengah yang bersifat padat karya khususnya 

pada sektor industri seperti industri kerajinan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peniliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut pengelolaan apa saja yang harus dilakukan pengrajin 

blangkon pada industri kreatif di kota Surakarta,  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN INDUSTRI 

KREATIF KERAJINAN BLANGKON DI SERENGAN SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dapat dituangkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengelolaan ketenagakerjaan di Industri Kreatif Kerajinan 

Blangkon di Serengan Surakarta ? 

2. Bagaimana usaha meningkatkan kualitas pembuatan produk Kerajinan 

Blangkon di Serengan Surakarta ? 

3. Bagimana pengelolaan pemasaran hasil produk Kerajinan Blangkon di 

Serengan Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk :  

1. Mendeskripsikan  pengelolaan ketenagakerjaan di Industri Kreatif 

Kerajinan Blangkon Serengan Surakarta 

2. Mendeskripsikan usaha meningkatkan kualitas dalam pembuatan produk 

Kerajinan Blangkon di Serengan Surakarta 

3. Mendeskripsikan pengelolaan pemasaran hasil produk Kerajinan 

Blangkon di Desa Serengan Surakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, keterampilan, dan informasi bagi masyarakat dan pengelola 

kerajinan Blangkon khususnya pada industri kreatif. 

b. Manfaat Praktis  

Selain manfaat praktis, penelitian mengenai pengelolaan Industri 

Kreatif Kerajinan Blangkon di Serengan Surakarta memberikan beberapa 

manfaat diantaranya :  

1. Bagi peneliti  

Memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai 

pengelolaan Industri Kreatif sehingga peneliti dapat melakukan 

penelitian yang lebih baik. 

2. Bagi pengelola kerajinan 

Memberikan kontribusi kepada Pengelola tentang deskripsi 

pengelolaan Industri Kreatif Kerajinan sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi kemajuan UMKM tersebut. 

3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

untuk pentingnya membuka UMKM Industri Kreatif dalam 

pengurangan Pengangguran.  

 

 


