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Teknologi dan Digitalisasi

Digitalisasi selain menghasilkan budaya baru 
sebagai suatu wadah kreativitas juga berimbas 
pula pada era pembangunan ekonomi yang baru. 
Era ini dinamakan sebagai Era Ekonomi Kreatif, 
sebuah konsep yang mengutamakan ketrampilan 
dan kreativitas sumber daya sebagai faktor 
produksi dan didukung subsektor industri 
kreatifnya. 



SDM yang terampil, siap menjawab 
tantangan ekonomi digital, bahkan hingga 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan.



Jumlah pertumbuhan 

ekonomi digital meningkat

Hasil riset terbaru dari laporan e-
Conomy SEA 2019 yang disusun 
Google, Temasek, dan Bain 
Company mencatat tren 
pertumbuhan ekonomi digital di 
Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia, melaju pesat.

Diprediksi internet ekonomi 
Indonesia mencapai US$40 miliar.

Sumber: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019



Data Kadin

Berdasarkan catatan Kadin, : 

2016 : Rp. 922 triliun, 

2017 : Rp 1.000 triliun 

2018 : Rp 1.000 triliun 

2019 : sekitar Rp 1.211 triliun



Jumlah ini disumbang dari subsektor
kuliner sebesar 43 persen, fesyen 18 
persen dan kriya 16 persen. Sedangkan
film, musik, dan pengembangan aplikasi
dan permainan menjadi subsektor
prioritas.

Data Kadin



Sektor Ekonomi Digital

Riset terbaru ini melaporkan bahwa 
tingkat pertumbuhan Indonesia 
mencapai 49%, paling pesat di 
Asia Tenggara dengan potensi 
hingga US$133 miliar pada 2025. 

Pertumbuhan ekonomi digital itu 
mencakup lima sektor, yaitu e-
commerce, media daring (online), 
transportasi berbasis aplikasi 
daring, wisata dan perjalanan, 
serta jasa keuangan digital. Sumber: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019



Sektor Ekonomi Digital di beberapa 
Negara

Banyak negara-negara di dunia 
menjadikan ekonomi kreatif sebagai 
prioritas utama. 

Di RRC, misalnya ekonomi kreatif 
dikembangkan sebagai alat ketahanan 
nasional untuk mengurangi infiltrasi 
budaya asing dengan mewajibkan tayang 
animasi dan sinetron lokal.



Sektor Ekonomi Digital di beberapa 
Negara

Selain itu di Korea Selatan, Pemerintahnya 
memajukan budaya K-POP, yang oleh 
perusahaan lokal Samsung dan Hyundai 
dimanfaatkan dalam pemasarannya ke 
negara luar. 

Untuk diketahui, industri games Korea 
Selatan lebih besar dari industri filmnya



Sektor Ekonomi Digital di beberapa 
Negara

Di Malaysia, animasi bisa 
dimanfaatkan dalam budaya dan 
produk dagang Malaysia. 

Arab Saudi yang merupakan negara 
pengekspor minyak, mulai memikirkan 
untuk meningkatkan potensi ekonomi 
kreatifnya.



Sektor Ekonomi Digital di Indonesia 

Berdasarkan hasil riset dari We Are Social 
pada bulan Januari tahun 2018, jumlah 
pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 
juta pengguna dari total jumlah penduduk 
sebanyak 265,4 jiwa. Sebagian besar 
pengguna internet merupakan pengguna aktif 
media sosial yaitu sebanyak 130 juta 
pengguna. Maka dapat dikatakan bahwa 
media sosial memberikan pengaruh yang 
cukup besar untuk memproduksi dan 
memperkenalkan hasil kreatifitas seseorang. 

Manfaat ini menjadi peluang yang cukup 
besar bagi orang – orang kreatif yang tidak 
memerlukan waktu lama untuk dikenal 
masyarakat Indonesia.



Ada beberapa sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif. Sektor-sektor tersebut 
di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Periklanan

2. Arsitektur

3. Pasar seni

4. Kerajinan

5. Desain umumnya



Sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif.

6. Fashion

7. Fotografi dan video.

8. Permainan interaktif



Sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif.

9. Musik

10.Pertunjukan seni

11.Penerbitan dan percetakan

12.Komputer dan peranti lunak



Sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif.

13.Televisi dan Radio

14.Riset dan pengembangan

15.Kuliner



Sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif.

Kita ambil contoh media social yang sangat sering diakses 
masyarakat yaitu Youtube dan instagram. YouTube dan 
Instagram menjadi ruang bagi industri kreatif untuk 
mengkomunikasikan hasil kreasi mereka. Hal ini sesuai 
dengan karakteristik pesan yang disampaikan media 
sosial yaitu multi pengguna, bebas, tidak terkontrol, cepat, 
dan mudah diakses. 

Berdasar pada karakteristik tersebut pekerja di industri 
kreatif, dalam konteks ini adalah industri musik, dituntut 
selalu memiliki inovasi baru dan memiliki kreativitas untuk 
setiap karyanya. 



Sektor yang dapat dianggap sebagai bagian dari industri kreatif.

Contohnya di industri musik. Salah satu subsektor 
dari industri kreatif adalah industri musik yang 
mencakup aktivitas kreatif dan berkaitan erat dengan 
proses memproduksi, memasarkan, dan 
mendistribusikan. 



SINERGITAS PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA

1. Oleh sebab itu dapat dikatakan meski
media sosial menjadi suatu wadah yang 
memudahkan pekerja
kreatif memperkenalkan dan
memasarkan karya mereka, pekerja
kreatif dituntut bertanggung jawab atas
karya yang mereka publikasikan. Hal ini
dilakukan agar tidak ada pihak yang 
dirugikan dan media sosial dapat
digunakan serta dimanfaatkan secara
bijak oleh seluruh pihak.

2. Kadin telah melakukan penandatanganan
MoU dengan berbagai mitra, seperti
Telkomsel, LinkAja, Mastel, Indiskop, 
Agile, Soulfy, Smart FM, dan EndorsMe
untuk merealisasikan berbagai program 
untuk mendorong SDM unggul di sektor
ekonomi kreatif.



KESIMPULAN



Manfaat Media Sosial bagi Pengembangan Industri Kreatif

1. Membuka lapangan kerja

Melalui media social berbagai ide dan inovasi
tampaknya semakin berkembang dan
memunculkan banyak pengusaha atau pebisnis
yang membuka lapangan kerja baru. Banyaknya
lapangan kerja ini tentu saja bisa mengurangi
jumlah pengangguran di tanah air. Lapangan
kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja
memang menjadi semacam solusi bagi
masyarakat luas terutama masyarakat yang 
berhadapan dengan kemiskinan.



2. Mengembangkan potensi SDM

Penciptaan berbagai macam produk barang 
maupun jasa semakin meramaikan dunia 
perdagangan. Berbagai hasil produksi yang 
beraneka ragam ini mencerminkan adanya 
bakat dan keahlian serta keterampilan yang 
dimiliki oleh setiap orang. Hal ini cukup 
menunjukkan bahwa potensi sumber daya 
manusia saat ini semakin berkembang 
dengan baik.

3. Meningkatkan perekonomian rakyat

Adanya industri kreatif yang semakin 
berkembang 
di Negara ini sebenarnya turut memberikan 
dampak positif bagi perekonomian rakyat. 
Dengan adanya berbagai macam usaha baru 
maka perekonomian rakyat akan semakin 
meningkat. Meningkatnya perekonomian rakyat 
ini diindikasikan dengan berkurangnya 
pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan 
hidup rakyat.



DIGITAL IS THE MAIN REASON 
JUST OVER HALF OF 

THE COMPANIES ON THE FORTUNE 500 HAVE 
DISAPPEARED 

SINCE THE YEAR 2000

Pierre Nanterme, CEO of Accenture



Sekian & Terimakasih


