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Abstract  

Creative industry is a resource that is used to drive and synergizing other resources to achieve 

national economic resilience goals. This research intended to analyze the Creative industrial, the 

resilience of national economy and the global economic competition.  This research by utilizing 

literature study to analyze a few of variables. Creative industry needs a few variables to support 

them get the goals. The three parties, namely the Government, the private sector and academics play 

an important role in optimizing the creative industry. Creative industry in this study revealed that 

needed by companies and country. The results of this study also has important meanings, especially 

for perpetrators of the creative industry in implementing national economic resilience and the global 

economic competition so that optimum productivity can be achieved. The results of this research 

were empirical date of the development of the theoretical of economic, human resources and 

practice management.  

 

 

Keywords: Creative industry, the resilience of national economy and the global economic competition. 

 

PENDAHULUAN 

Pada tahun ini Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5,2%, hal   ini disebabkan 

pengaruh ekonomi global yang mengalami penurunan dan berdampak pada perekonomian di 

Indonesia. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi untuk mengatasi perlambatan perkonomian di 

Indonesia.  Perkembangan  para pelaku Usaha Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) ini ternyata 

secara berlahan dapat membangunkan kembali kehidupan ekonomi Indonesia yang mengalami 

penurunan sejak krisis ekonomi global lalu. Sektor UMKM ternyata telah mampu menyerap tenaga 

kerja yang berpengaruh terhadap berkurangnya angka pengangguran di Tanah Air. Ini merupakan 

kemajuan yang cukup positif bagi ekonomi Indonesia, oleh karenanya pemerintah harus terus pro aktif 

membina dan mengeluarkan kebijakan guna terus mendukung pengembangan UMKM ini. 

Namun memang yang masih menjadi permasalahan klasik dalam mengembangkan UMKM 

adalah tentang penguatan SDM pelaku UMKM itu sendiri. Apalagi mengingat banyak pelaku UMKM 

yang tidak berlatar belakang jiwa wirausaha yang baik, berbeda dengan kaum tionghoa yang memang 
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telah memiliki jiwa wirausaha yang baik sejak dari pendahulunya. Sehingga pada akhirnya hingga saat 

ini para pelaku UMKM Indonesia masih terjebak pada sektor ekonomi yang monoton yakni sebagai 

pedagang, sehingga hal ini membuat persaingan UMKM menjadi tidak sehat dan merekapun menjadi 

sulit untuk berkembang. 

Oleh karenanya para pelaku UMKM Indonesia harus segara mengembangkan wawasanya agar tidak 

terus terjebak dalam kegiatan ekonomi yang monoton, para pelaku UMKM harus sudah mulai belajar 

untuk masuk kedalam kehidupan ekonomi yang lebih kreatif dan inofatif. Dampak dari masih 

monotonnya para pelaku UMKM Indonesia dapat terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang masih 

takut  dengan ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) karena produk-produk China lebih 

Kreatif, Inovatif dan berkualitas bila dibanding dengan produk lokal. Apakah kita hanya akan menjadi 

pedagang-pedagang bagi produk-produk asing. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori-teori Utama Pembangunan 

Dasar pemikiran dari model ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu negara 

selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. 

1. Teori Pertumbuhan Linier 

a. Teori pertumbuhan Adam Smith 

Membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap: 

1). Masa perburuan 

2). Masa beternak 

3). Masa bercocok tanam 

4). Masa Perdagangan 

5). Masa perindustrian 

b. Teori Pembangunan Karl Max 

1. Feodalisme. Kondisi dimana perekonomian masih bersifat tradisional. 

2. Kapitalisme. Pengusaha memiliki posisi tawar menawar tinggi. Buruh sebagai input dalam 

proses produksi. 

3. Sosialisme. Adanya pertentangan dari kaum buruh yang menimbulkan tata masyarakat 

sosialis. 

c. Teori Pertumbuhan Rostow 

1. Perekonomian tradisional. Berorientasi pada pertanian. Struktur sosial masyarakat 

berjenjang. 
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2. Prakondisi Tinggal Landas. Transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. 

3. Tinggal Landas. Ada tiga karakter: 

a. Kenaikan laju investasi produktif antara 5-10% dari pendapatan nasional. 

b. Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju 

pertumbuhan tinggi. 

c. Hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan 

hasrat ekspansi di sektor modern, dan dampak eksternalnya akan memberikan daya 

dorong pada pertumbuhan ekonomi. 

4. Tahap Menuju Kedewasaan. Ada tiga perubahan: 

a. Tenaga kerja yang berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. 

b. Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer 

efisien yang halus dan sopan. 

c. Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih 

jauh. 

5. Tahap Konsumsi Massa Tinggi. Menurut Jhingan (1988:188): 

a. Penerapan kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh yang 

melampaui batas-batas nasional. 

b. Ingin memiliki satu negara kesejahteraan (welfare state) dengan pemerataan 

pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan 

sosial dan fasilitas hiburan bagi para pekerja. 

c. Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, 

jaringan rel kereta api, rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang 

menggunakan listrik dan sebagainya. 

 

2. Teori Perubahan Struktural 

Menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara 

sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten (nafkah hidup) dan menitikberatkan 

pada sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa (Todaro, 1991:68).  

 

a. Teori Pembangunan Arthur Lewis. 

1. Perekonomian Tradisional. Pedesaan mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut 

erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada pada kondisi 

subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula.  
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2. Perekonomian Industri. Terletak di perkotaan dan sektor yang berperan penting adalah 

sektor industri. 

b. Teori Pembangunan Chenery 

Chenery memperkenalkan mengenai "Pola-Pola Pembangunan". Mengemukakan 

mengenai proses perubahan struktur ekonomi, industri dan kelembagaan yang dalam 

langkahnya menuju industri baru yang menjadikannya transformasi ke struktural ekonominya. 

Kelemahannya adalah akses yang dimiliki oleh negara berkembang yang sedang 

menerapkannya mengalami hambatan karena kurangnya supplies and equipments yang 

dimiliki untuk mengakses baik dalam negara maupun di internasionalnya. Dibandingkan 

dengan negara maju yang telah memiliki akses yang lebih sempurna dibandingkan dengan 

negara berkembang. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat 

menyebabkan  terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. Transformasi 

struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke 

sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi 

yang berbeda-beda. Selanjutnya Chenery dalam Tambunan (2001) juga menyatakan bahwa 

perubahan struktur ekonomi yang umum disebut dengan transformasi struktural diartikan 

sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam 

komposisi Agregat Demand, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), Agregat Supply 

(produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang 

diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

1. Faktor Penyebab Transformasi Stuktural 

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi yaitu, pertama 

disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Sesuai dengan Hukum 

Engels bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi 

pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi 

pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi 

bertambah besar. 

2. Terjadinya Transformasi Struktural 

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa, berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor 

ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam tiga kelompok utama yaitu: 
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a) Sektor primer, yang terdiri dari  sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, 

pertambangan dan penggalian. 

b) Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan. 

c) Sektor tertier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, 

keuangan, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan) Pada 

umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari 

sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer 

kepada sektor non primer (sekunder dan tertier). 

 

Perubahan Struktural 

Teori ini biasanya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau pada negara dunia ketiga. 

Misalnya di negara bagian Asia Timur. Dibandingkan di negara maju, negara berkembang masih 

menerapkan standard ekonomi tradisional. Dimana penduduknya masih bermata pencaharian sebagai 

petani sebagian besarnya.  Untuk itu, bagaimana negara berkembang dapat menyesuaikan diri di 

perkembangan zaman, hanya terletak bagimana negara tersebut menuntun dan mengarahkan kemajuan 

negaranya (khususnya dalam hal ini di bidang ekonomi) untuk dapat bersaing dan menjadi negara 

maju. Diperlukan berbagai macam metode dan cara untuk menjalankannya. Di sini kita akan 

membahas mengenai bagaimana cara menerapkan salah satu metode yang dapat dijalankan untuk 

melakukan suatu perubahan tersebut, yaitu Teori Perubahan Struktural (Structural Change Theory).  

Teori perubahan struktural. Bagaimana suatu negara merubah struktur mode ekonominya dari 

sektor ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Ekonomi modern yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman globalisasi pada saat ini.  

 

Empat fungsi penting dari pemerintah: 

1. mencegah monopoli atau menjamin lingkungan yang kompetitif.  

2. pemerintah dapat memberikan pertahanan seluruh negara dari ancaman luar negeri. 

3. pemerintah harus memberikan ketertiban dan keamanan internal. 

4. ketentuan pemerintah atas barang publik yang berhubungan dengan eksternaliatas dalam 

jumlah besar. 

 

Globalisasi  

Globalisasi merupakan suatu gejala terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi yang mengikuti 

sistem nilai kaidah yang sama antara masyarakat diseluruh dunia karena adanya kemajuan transportasi 
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dan komunikasi sehingga memperlancar interaksi antarwarga dunia. Menurut Suparman (2002:57), 

globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap 

individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Pengertian Globalisasi Menurut Grew (1992), 

globalisasi mengacu pada keseragaman hubungan dan saling keterkaitan antara negara dan masyarakat 

yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, 

keputusan dan kegiatan di belahan bumi yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai 

individu dan masyarakat di belahan bumi yang lain. 

1. Globalisasi di Bidang Ekonomi 

Globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu globalisasi yang di dalamnya ada sebuah tuntutan dunia 

yang berupa perdagangan internasional tanpa adanya hambatan batas-batas negara (ekspor-impor).  

Suatu proteksi berupa bea masuk yang tinggi atau sebuah larangan masuknya barang luar negeri 

yang dianggap bertentangan dengan suatu arus global. Contohnya:  

a) Banyaknya Supermarket dilingkungan masyarakat 

b) Adanya Ekspor dan Impor didalam negeri 

c) Masuknya produk luar negeri dengan sangat mudah 

d) Terbukanya pasar bursa Internasional 

2. Globalisasi di Bidang Kebudayaan 

Globalisasi di bidang kebudayaan yaitu yang telah menyebarluaskan suatu perilaku dan nilai-nilai 

dari sebuah negara lain. Globalisasi yang satu ini juga bisa mengubah sebuah cara berfikir 

seseorang sehingga dapat merubah suatu tingkat sosial budaya manusia. Suatu Pergaulan antar 

individu yang berbeda negara telah terjadinya perpindahan nilai budaya. Contohnya: 

a) Munculnya budaya asing 

b) Munculnya merek-merek luar negeri 

c) Banyaknya imigrasi 

d) Perlahan-lahan hilangnya kebudayaan lokal 

3. Globalisasi di Bidang Politik 

Globalisasi di bidang politik yaitu sebuah kebijakan suatu negara yang secara tidak langsung bisa 

atau akan mempengaruhi suatu kebijakan di tingkat regional ataupun tingkat dunia. Contohnya: 

a) Adanya pembentukan PBB 

b) Antar negara saling bekerja sama 

c) Adanya politik Negara 

4. Globalisasi di Bidang Informasi dan Komunikasi 
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Globalisasi di bidang informasi dan komunikasi yaitu yang telah menghasilkan suatu teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Kemajuan ini memudahkan manusia untuk saling 

berkomunikasi dan bertukar informasi, baik dengan orang yang ada di dalam negeri maupun yang 

ada di luar negeri. Contohnya: 

a) Adanya berbagai merk teknologi di dalam negeri 

b) Informasi akan cepet menyebar  

c) Munculnya sosial media yang memudahkan untuk berkomunikasi 

5. Globalisasi di Bidang Ideologi 

Globalisasi di Bidang Ideologi yang satu ini dengan berkembangnya globalisasi dalam sebuah 

bidang ideologi yang menyebabkan berkembangnya sebuah paham ideologi asing disebuah negara-

negara dunia yang sudah memengaruhi sikap dan perilaku negara lain. Contohnya: 

a) Bahasa asing dengan mudah nya masuk 

b) Hilangnya sifat gotong royong 

c) Perempuan bekerja sudah biasa-biasa saja. 

Ciri-Ciri Globalisasi 

1) Perubahan Dalam Konsep Ruang Dan Waktu 

2) Meningkatnya Ekonomi Global 

3) Meningkatnya Interaksi Budaya 

4) Meningkatnya masalah bersama 

5) Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa 

Dampak Positif Globalisasi: 

1) Untuk meningkatkan suatu etos kerja yang tinggi, untuk suka bekerja keras, disiplin, memiliki 

jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 

2) Untuk kemajuan suatu teknologi yang mengakibatkan suatu kehidupan sosial ekonomi akan 

lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu untuk 

bersaing di pasar internasional. 

3) Untuk meningkatkan kehidupan yang lebih Baik.  

4) Untuk mendapatkan lebih banyak modal dan untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik.  

5) Untuk meluaskan pasar global untuk produk dalam negeri.  

6) Untuk memajukan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang 

memudahkan suatu kehidupan manusia. 

Dampak Negatif Globalisasi: 

1) Terjadinya penyelundupan barang ke Indonesia.  
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2) Perusahaan yang ada didalam negeri lebih tertarik berkerjasama dengan sebuah perusahaan 

dari luar, yang mengakibatkan kondisi industri dalam negeri akan sulit berkembang.  

3) Terjadi sebuah kerusakan suatu lingkungan dan polusi limbah industri dilingkungan 

masyarakat.  

4) Mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan di sebuah sektor industri.  

5) Timbulnya sebuah sikap mementingkan kepentingan diri sendiri (individualisme)  

6) Timbulnya sikap mementingkan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Menurut Nazir 

(2003:93), studi kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada serta menelaah secara tekun tanpa 

memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau sekunder, apakah penelitian 

itu dilakukan di lapangan, laboratorium atau museum.  

Akar dari intellectual capital secara mendalam melekat dalam hubungan-hubungan sosial dan 

dalam struktur hubungan ini. Kami mencatat bahwa argumentasi kami konsisten dengan resource 

based-theory, bahwa teori menyoroti the competitive advantage perusahaan-perusahaan berdasarkan 

konstelasi unik sumber-sumber daya: fisik, manusia, dan organisasional (Barney, 1991). Dalam 

mengembangkan tesis kami, kami telah mencatat bahwa beberapa limitasi dalam pendekatan kami. 

Pertama, mengenai social capital, analisis kami terkonsentrasi secara primer, meskipun tidak 

eksklusif, bagaimana capital membantu kreasi new intellectual capital. Kedua, mengenai intellectual 

capital, kami mengkonsentrasikan hanya pada satu aspek, kreasinya, lebih dari difusi dan eksploitasi. 

Ketiga, eksplorasi organizational advantage dimulai dengan proposisi bahwa knowledge dan 

knowledge process merupakan pondasi utama dari keuntungan. Keempat, kami telah mengembangkan 

tesis kami tentang hubungan antara sosial dan intellectual capital dalam konteks eksplorasi dan 

penjelasan sumber organizational advantage. Kita telah membuat argumentasi mengenai interrelasi ini 

ke dalam satu tipe pembatas, perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 

Mei 

2017 

 

114 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Badan Pusat Statistik juga menjelaskan lebih lanjut tentang Sektor ekonomi kreatif yang 

terdiri atas 15 sub-sektor sehingga dapat diperoleh perolehan kontribusi NTB (Nilai Tambah Bruto) 

dari kelimabelasnya. Melalui detail kontribusi persubsektor, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut 

mengenai kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB di Indonesia 2010-2013. Subsektor kuliner meraih 

peringkat pertama dari 15 subsektor dengan capaian kontribusi mencapai 208.632,75 miliar atau 33%. 

Di bawah subsektor kuliner, terdapat subsektor mode (fesyen) yang memberikan pengaruh NTB 

sebesar 181.570,3 miliar atau 27%. Kedua subsektor ini jauh meninggalkan 13 subsektor lainnya 

dimana kondisi serupa juga terjadi pada rentang 2010 sampai dengan 2013. Berikut ini merupakan 

detail pencapaian NTB negara Indonesia pada rentang tahun 2010 s.d. 2013 beserta uraian 15 

subsektor ekonomi kreatif.  

Sumber: BPS 2013 

 

 

Badan Pusat Statistik melansir bahwa Indonesia pada tahun 2013 lalu telah menghasilkan PDB 

(Produk Domestik Bruto) sebesar 9.109.129,4 miliar rupiah. Angka merupakan peningkatan atas PDB 

pada tahun 2012 sebesar 8.241.864,3. Perbandingan kedua PDB tersebut mengindikasikan 

pertumbuhan sebesar 10,52%. Seluruh angka-angka tersebut diperoleh atas dasar harga yang berlaku 

meliputi 10 sektor ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2013 ini, sektor yang memberi kontribusi 

terbesar adalah sektor industri pengolahan (sebesar 1.864.897,05 miliar), selanjutnya disusul oleh 

sektor pertambangan dan penggalian (sebesar 1.303.177,30 miliar). 

http://bps.go.id/
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Sementara ini, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 641.815,4 miliar dari 

total 9.109.129,4 miliar rupiah di atas. Kontribusi ini menempatkan sektor ekonomi kreatif di 

peringkat ketujuh dari 10 sektor ekonomi dengan persentase mencapai 7,05%. Sektor ekonomi kreatif 

sendiri mengalami peningkatan 10,9% dimana pada tahun 2012 silam, kontribusi yang diberikan 

sebesar 578.760,6 miliar rupiah. 

Berikut ini merupakan detail kontribusi pencapaian PDB negara Indonesia pada rentang tahun 

2010 s.d. 2013 beserta uraian 10 sektor ekonomi. 

 

Kontribusi Ekonomi Kreatif di Bidang lain 

Selain statistik mengenai nilai PDB negara Indonesia, BPS juga memaparkan informasi 

tentang penyerapan tenaga kerja. Indonesia pada tahun 2013 lalu telah menyerap tenaga kerja sebesar 

110.801.648 orang. Nilai ini merupakan penurunan sebesar 0,01% mengingat pada tahun 2012, 

serapan tenaga kerja di Indonesia mencapai 110.808.154 orang. Sektor ekonomi kreatif sendiri pada 

tahun 2013 mencapai angka 11.872.428 orang. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu, 

yaitu 11.799.568 orang, maka diperoleh indikasi bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 0,62%.  

Kemudian, ditemukan pula kesamaan perkembangan positif penyerapan tenaga kerja dengan 

jumlah usaha yang ada di Indonesia. Pada tahun 2013 lalu, terdapat 56.007.862 unit jumlah usaha di 

Indonesia. Jumlah unit usaha tersebut meningkat 0,89% dibandingkan dengan jumlah 55.510.746 unit 

pada tahun 2012. Khusus sektor ekonomi kreatif, terjadi pertumbuhan sebesar 0,41% dimana dari 

angka 5.398.162 unit di tahun 2012 meningkat menjadi 5.420.165 unit pada tahun 2013. Sementara 

itu, terkait ekspor-impor, BPS kembali merilis bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor di Indonesia, 

khususnya kontribusi ekonomi kreatif. Aktivitas ekspor di Indonesia pada tahun 2013 meningkat 

4,03% dengan pencapaian 2.079.941.326 juta rupiah. Dari angka tersebut, sebesar 118.968.031,8 juta 

rupiah diantaranya dikontribusikan oleh sektor ekonomi kreatif yang tumbuh 8,01%. 
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Distribusi 15 Subsektor Ekonomi Kreatif dalam Nilai Tambah Bruto tahun 2013 

 

Sumber: BPS 2013 

 

Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru 

medapat tempat strategis dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain 

mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas 

ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan 

upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Industri kreatif memilik Peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan 

persaingan ekonomi global. Model konglomerasi ternyata tidak mampu membawa pemerataan 

pendapatan secara memadai. Dari data menunjukkan bahwa UMKM merupakan fondasi untuk 

menggerakkan perekonomian masyarakat yang membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah 

pengangguran. Persaingan usaha di era globalisasi ternyata juga mampu diatasi dengan mendorong 

dan mendukung perkembangan industri kreatif yang berbasisikan UMKM.   

Saran 

Pemerintah perlu memberikan kemudahan permodalan lewat insturmen-instrumen perbankan. 

Pameran produk UMKM perlu terus digalakkan dan membetuk sentra-sentra industri kreatif 

masyarakat oleh pemerintah.  
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