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ABSTRAK 

 
Industri kreatif dengan ekonomi kreatif korelasinya sangat jelas, karena industri 

yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas manusia berdasarkan ketrampilan dan 

bakat/talenta individu dari alam sana. Perpaduan antara ketrampilan dan bakat/talenta 

dipoles lewat pembinaan dengan baik, seperti pendidikan formal (sekolah), pendidikan 

non-formal (kursus-kursus pelatihan ketrampilan), dan pendidikan informal (keluarga 

dan masyarakat).Inilah bibit-bibit potensi sumber daya manusia (SDM) yang unggul, 

mandiri, dan berbudaya untuk menciptakan industri kreatif yang berkolerasi signifikan 

terhadap ekonomi kreatif.Oleh sebab itu, industri kreatif ini kontribusinya sangat besar 

bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara dibandingkan dengan industri manufaktur.Di 

Negara Inggris industri kreatif tumbuh 9%/tahun jauh dari rata-rata pertumbuhan 

ekonomi negara itu, hanya 2—3%.Berikut Negara Singapura ekonomi kreatif 

menyumbang 5%/tahun terhadap PDB. Di era pasar global dunia ekonomi kreatif terus 

tumbuh dan berkembang dari USS 2,2 triliun pada tahun 2000 menjadi USS 6,1 triliun 

di tahun 2020 (Sucipta, 2017). Untuk Negara Indonesia semenjak terbentuknya Badan 

Ekonomi Kreatif (BEKRAF) rupanya pemerintah mulai melirik bahwa industri kreatif 

disatukan dengan ekonomi kreatif merupakan potensi yang luar biasa terhadap 

pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia di masa depan. 

Hal itu, terkait (1) berkorelasi dengan perluasan lapangan kerja untuk mengatasi 

pengangguran akibat bonus demografi 2045, sehingga tenaga kerja produktif lebih besar 

dibandingkan tenaga kerja non produktif (0—15 tahun + 65 tahun ke atas).Belum lagi 

menghadapi persaingan tenaga kerja (outshorsing) antar Negara, baik di level regional 

dan Internasional, dan (2) pemerataan pembangunan ekonomi bagi masyarakat 

sekaligus untuk mengatasi berbagai kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

makalah ini, seperti di uraikan di atas, foKus yang dibahas tulisan artikel ini adalah (1) 

kebangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan ekonomi kreatif pada 

UKM di Bali, (2) peluang dan tantangan dalam menghadapi pasar bebas global 

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), dengan mengangkat sebuah kasus Perajin Prasi di 

Bali yang mengacu pada analisis dengan pendekatan etnosains dan globalisasi. 

 

Kata kunci: industri kreatif, ekonomi kreatif, MEA, Bonus Demografi 
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PENDAHULUAN 

Semenjak terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2017 ini 

sebagai suatu institusi (lembaga) non departemental yang digagas oleh pemerintah 

untuk memerdayakan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan dan inovatif. Pemerintah 

sedang menggenjot pembangunan dalam konteks pertumbuhan ekonomi pada sektor riil 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pula memperbaiki kualitas dan 

taraf hidup masyarakat.Selain itu, pembangunan ekonomi nasional tidak hanya 

difokuskan pada skala ekonomi makro juga sangat memperhatikan perkembangan yang 

berskala ekonomi mikro.Kemudian yang tergolong ke dalam sektor ekonomi mikro ini 

adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di mana unit-unit usaha ini yang 

dikelola oleh masyarakat secara swadaya dan mandiri. Oleh sebab itu, pemerdayaan 

UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada pengembangan 

industri kreatif diintegraskan dengan ekonomi kreatif.Rupanya pemerintah mulai 

melirik bahwa hal ini merupakan potensi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi 

bangsa Indonesia di masa depan. Begitu pula UMKM ini jumlahnya sangat banyak dan 

hampir tersebar di seluruh pelosok nusantara, baik itu dalam aktivitas pengembangan 

usahanya dilakukan di pedesaan maupun di perkotaan. Mengingat karakteristik prilaku 

UMKM ini sebagian besar masih dikategrorikan sektor informal, maka sentra produksi 

pada rumah tangga (home industry) Kontribusinya sangat signifikan dalam menghadapi 

badai goncangan akibat gejolak ekonomi yang disebabkan oleh kondisi stabilitas 

ekonomi dalam negeri maupun situasi perekonomian global yang dihadapi oleh Negara-

negara dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang. 

Oleh karena itu, industri kreatif dengan ekonomi kreatif korelasinya sangat jelas, 

karena industri ini yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas manusia berdasarkan 

ketrampilan dan bakat/talenta individu dari alam sana. Perpaduan antara ketrampilan 

dan bakat/talenta dipoles lewat pembinaan dengan baik, seperti pendidikan formal, 

pendidikan non-formal (kursus-kursus pelatihan ketrampilan), dan pendidikan 

informal.Inilah bibit-bibit potensi sumber daya manusia (SDM) yang unggul, mandiri, 

dan berbudaya untuk menciptakan industri kreatif yang berkolerasi signifikan terhadap 

ekonomi kreatif.Oleh sebab itu, industri kreatif ini kontribusinya sangat besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara dibandingkan dengan industri manufaktur. Di Negara 

Inggris industri kreatif tumbuh 9%/tahun jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 
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negara itu, hanya 2—3%.Negara Singapura ekonomi kreatif menyumbang 5%/tahun 

terhadap PDB. Di era pasar global ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang dari US$ 

2,2 triliun pada tahun 2000 menjadi US$ 6,1 triliun di tahun 2020 (Sucipta, 2017). 

Sayangnya di Indonesia, industri kreatif maupun ekonomi kreatif dalam skala 

nasional baru digarap oleh pemrintah secara serius. Sesungguhnya, keberadaan unit-unit 

UMKM ini sebagai penggerak perekonomian kerakyatan sudah dilakukan dari sejak 

dahulu (Geertz, 1987).Seiring perkembangan waktu dan dinamika kehidupan 

masyarakat pada subsektor ekonomi secara kontinuitas mengalami perubahan sesuai 

dengan kemajuan sains dan teknologi.Akibat pengaruh sains dan teknologi ini, 

kemudian berimplikasi terhadap pola-pola kehidupan pasar tradisional bergeser pada 

pola-pola kehidupan pasar modern.Lebih-lebih di era globalisasi ini dengan dukungan 

informasi teknologi (IT) yang serba canggih bahkan supercanggih (shopisticated) maka 

semua keinginan terhadap berbagai kebutuhan hidup dapat digapai dengan gampang, 

jika finansial (uang) yang dimiliki cukup mendukung dan sekaligus juga memadai.Apa 

yang terjadi semakin termarginalisasi pasar-pasar tradisional oleh kekuatan ekonomi 

modern karena dapat ruang (space) dan sokongan dari kapitalisme neoliberalisme 

dengan kedok pasar tunggal global. Hal ini berkaitan dengan kualitas hasil produksi 

(benda/barang) dan kualitas jasa pelayanannya maka ditentukan standarnya hasus sama 

di seluruh dunia. Sebagai contoh: MacDonal, KFC, Minuman Teh Sosro dan lain-

lainnya, maka produk-produk barang ini sudah masuk dalam pasar bebas global. 

Artinya di Negara manapun di dunia, kalau membeli barang tersebut konsumen 

merasakan sama. 

Hal itu, terkait (1) berkorelasi dengan perluasan lapangan kerja untuk mengatasi 

pengangguran akibat bonus demografi 2045, sehingga tenaga kerja produktif lebih besar 

dibandingkan tenaga kerja non produktif (0—15 tahun + 65 tahun ke atas).Belum lagi 

menghadapi persaingan tenaga kerja (outshorsing) antar Negara, baik di level regional 

dan Internasional, dan (2) pemerataan pembangunan ekonomi bagi masyarakat 

sekaligus untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat.Dalam makalah ini dengan topik “Pengembangan Industri Kreatif dan 

Persaingan Pasar Bebas Global Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dalam Menghadapi 

Bonus Demografi 2045 di Indonesia”.Selanjutnya, fokus yang dibahas dalam tulisan 

artikel ini berkaitan dengan masalah di antara sebagai berikut: (1) kebangkitan ekonomi 
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kerakyatan berbasis industri kreatif dan ekonomi kreatif pada UMKM di Bali, (2) 

peluang dan tantangan dalam menghadapi pasar bebas global Masyarakat Ekonomi Asia 

(MEA), dengan mengangkat sebuah kasus Perajin Prasi di Bali. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengukapan masalah tersebut dari sudut 

pandang etnosains.Pendekatan ini sering dimanfaatkan oleh kalangan ahli antropologi 

untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena sosial-budaya pada kehidupan sosio-

kultural masyarakat itu secara emik maupun etik.Mengingat kedua pandangan dapat 

dipadukan berdasarkan realitas empiris dari data yang dikumpulkan di lapangan untuk 

dijadikan sebagai obyek penelitian.Sesungguhnya, menurut pandangan Spradley (1997) 

bahwa pendekatan ini bersumber dari satu aliran baru dalam ilmu antropologi yang 

dinamakan dengan cognitive anthropologi atau ethnoscience (etnografi baru).Penekanan 

pokok pada pendekatan etnografi baru lebih terfokus mempehatikan usaha dalam 

menemukan upaya masyarakat mengorganisasikan budaya yang dimiliki dalam 

pikirannya, selanjutnya menggunakan budaya itu dalam kehidupan manusia.Kemudian, 

mengacu pandangan Ahimsa-Putra (2009) menjelaskan bahwa dalam piradigma ilmu 

sosial-budaya maka ethnoscience sebagai salah satu sebuah perspektif termasuk 

fenomenologi. Pendekatan etnosains sebagai landasan orientasi teoretis untuk 

mengungkapkan fenomena industry kreatif dan ekonomi kreatif memasuki pasar bebas 

global MEA serta masalah bonus demografi 2045 di masa akan datang 

Teori globalisai digunakan untuk menganalisis pasarisasi sebagai agenda bagi 

kapitalilisme neoliberalisme untuk menghegomoni dunia perdagangan yang 

dikendalikan oleh Negara-negara industri maju untuk memasarkan hasil produk 

industrinya.Bila hal ini, dipandang dari segi ruang dan waktu dunia kelihatan tanpa 

batas atau sekat yang begitu ketat.Keterhubungan mobilitas manusia antar negara, 

provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa amat mudah dapat dilakukan.Mengingat faktor 

penemuan di bidang sains dan teknologi yang berhubungan dengan mode alat 

transporatasi dan media komunikasi yang supercanggih sebagai suatu dorongan untuk 

mengatasi hambatan gerakan manusia dalam ruang dan waktu tersebut.Akibat pengaruh 

tersebut, tidak hanya menggeser, namun juga menggantikan pasar tradisionalyang 

kondisinya sudah mapan karena tuntutan kemajuan zaman maka diganti dengan pasar 

modern, seperti swalayan supermarket dan hypermarket. 
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Selain itu, secara teoretis maupun konsepsional, keduanya belum memiliki 

landasan yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition) yang masih 

tergantung pada sudut pandang masing-masing (Eriksen, 2003; Tsing, 2005). Ada yang 

berpendapat bahwa globalisasi akan mampu membuat praktik pasar ekonomi tradisional 

semakin kuat dan tergantung satu sama lainnya. Sebaliknya, juga ada yang berpadangan 

bahwa pasar ekonomi tradisionalakan terlibas habis oleh globalisasi karena 

ketertutupannya terhadap unsur-unsur baru yang dibawa oleh dunia modern yang 

mengglobal. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini pengaruh globalisasi akan begitu 

besar terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat tradisionalharus mampu 

beradaptasi dengan perekonomian global agar bisa tetap eksis dalam menghadapi 

berbagai kompetitordengan menghasilan produk-produk unggulan yang tidak 

diproduksi oleh negara lain atau orang mana saja melalui indutri kreatif dan ekonomi 

kreatif (Lewellen, 2002). 

Penulisan makalah ini, masih merupakan rintisan dari repleksi pemikiran, 

sehingga metode yang digunakan lebih menekankan pada aspek pengamatan 

(observasi), baik secara langsung melihat aktivitas perajin di rumah penduduk.Di Bali 

penduduk yang bergelut bidang industri kreatif maupun ekonomi kreatif diwadahi oleh 

unit-unit usaha yang disebut UMKM ini hampir tersebar di seluruh wilayah kabupaten 

di daerah ini. Jenis kerajinan ini beraneka ragam dilihat dari bahan baku yang digunakan 

untuk produk kerajinan tersebut. Selain itu, para perajin maupun seniman diberikan 

ruang untuk memamerkan produk kerajinan setiap tahun bertepatan dengan digelarnya 

Pesta Kesenian Bali, saat ini sudah memasuki PKB XXXIX tahun 2017 dipusatkan di 

Art Center-Denpasar. Untuk menajamkan analisa maka dalam penulisan makalah ini 

ditunjang pula dengan studi pustaka yang terkait masalah yang dibahas ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebangkitan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan ekonomi kreatif pada 

UMKM di Bali. 

Pemerintah pusat dewasa ini sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan 

ekonomi dari daerah pinggiran atau wilayah terluar, termasuk daerah pedalaman dan 

pulau-pulau terluar di seluruh kawasan tanah air. Desa-desa yang terletak pada daerah-

daerah perbatasan dengan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunai 
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Darusalam, Philipina, dan Papua New Gini, maka akses perekonomian masyarakat lebih 

dekat pada Negara tetangga tersebut, dibandingkan ke Negara Republik Indonesia. 

Faktor penyebab utama karena belum ada infra struktur yang memadai yang bisa 

menghubungkan penduduk yang tinggal pada daerah-daerah perbatasan tersebut ke 

dalam satuan wilayah NKRI.Jadi posisinya masih tetap terisolasi, sehingga mobilitas 

masyarakat sangat terhambat oleh kondisi sarana transportasi yang tidak memadai untuk 

melalkukan aktivitas tersebut.Pembangunan ekonomi yang diawali dari daerah terluar 

atau pinggiran dengan membangunan infra struktur jalan merupakan salah satu strategis 

pemerintah untuk membuka akses bagi penduduk yang bermukim daerah pedalaman 

untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat di wiliyah tersebut.Kalau ini sudah 

berhasil diwujudkan maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesenjangan 

ekonomi antar wilayah di Indonesia dapat diatasi.Pada akhirnya, tujuan pembangunan 

ekonomi itu bagi masyarakat merata di seluruh tanah air. Hal ini, juga berimplikasi 

terhadap perluasan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sekaligus pula 

mengatasi masalah-masalah rumah tangga miskin, paling tidak mengurangi penduduk 

miskin, karena beban ekonomi keluarga yang disebabkan oleh pendapatan keluarga 

dalam rumah tangga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

sehari-hari. 

Pada awal tahun 2017 dengan terbentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), 

karena lembaga ini bersifat non departemental untuk mengemban tugas dan wewenang 

secara khusus membina, mengembangkan, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan 

yang berbasiskan pada sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah strategis untuk 

menggarap aspek industri kreatif yang berkolaborasi dengan aspek ekonomi kreatif. 

Walaupun sebenarnya kedua konsep ini selalu terkait satu sama lainnya, bagaikan mata 

uang kedua sisinya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, baik industri kreatif dan 

ekonomi kreatif saling melengkapi satu sama lainnya dan berjalan beriringan secara 

bersama. Secara konsepsional Departemen Perdagangan (2009) menjelaskan bahwa 

industri kreatif yaitu industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, 

dan bakat individu dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan 

bagi penduduk.Industri ini lebih terfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya 

kreasi bagi setiap individu.Oleh sebab itu, industri kreatif ini yang bersumber pada 

kreativitas, keterampilan dan bakat (talenta) yang melekat dari individu yang secara 
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potensial mampu untuk menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui 

eksploitasi serta pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual dari individu 

bersangkutan. Adapun ciri-ciri keunggulan daripada industri kreatif antara lain sebagai 

berikut: (1) menghasilkan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau 

jasa yang dihasilkan, dan (2) industri ini juga pada umumnya merupakan hasil produk 

teknologi informasi yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pada kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

Jadi industri kreatif kontribusinya sangat signifikan terhadap perkembangan 

ekonomi suatu Negara, dan bahkan ikut mendorong peningkatan ekonomi secara 

global.Sebagaimana dipahami bahwa kreativitas manusia ini merupakan potensi sumber 

daya ekonomi yang dilahirkan dari sektor industri kreativitas dan motivasi dari setiap 

individu. Di Indonesia sektor industri kreatif yang berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi secara garis besarnya meliputi beberapa sektor antara lain sebagai berikut: (1) 

arsitektur; (2) periklanan; (3) pasar barang seni; (4) kerajinan; (5) design; (6) fashion; 

(7) video, film, dan fotografi; (8) seni pertunjukkan; (9) musik tradisional (sejenis 

gamelan, angklung, dllnya); (10) riset desaign (R&D); dan (11) kuliner. Ke-11 jenis 

sektor industri kreatif ini masih bersifat manual, karena belum berbasis pada penerapan 

teknologi.Namun, berbeda dengan sektor industri kreatif yang berbasis teknologi. Di 

antara jenis industri kreatif yang berbasis teknologi meliputi sebagai berikut: (1) indusri 

permainan, (2) industri musik, (3) industri layanan komputer dan perangkat lunak, dan 

(4) industri pertelevisian. 

Selanjutnya, ekonomi kreatif yang telah dirumuskan pada tahun 2005 oleh World 

Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi 

masyarakat menghabiskan sebagian waktunya untuk menghasilkan gagasan (ide). 

Namun, ide ini yang dihasilkan ini tidak hanya melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas 

atau pengulangan, sebab bagi masyarakat menghasilkan gagasan menjadi keharusan 

untuk dilakukan demi kemajuan ke masa depan. Pada tahun 2010, pandangan senada 

juga diungkapkan oleh United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) adalah sebagai berikut: 

“……….An evolving concept based on creative assets potentially generating economic 

growth and development………….” 
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Lebih lanjut, jika mengacu pada penjabaran perumusan terhadap pemahaman 

ekonomi kreatif tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang berkaitan dengan hal 

tersebut, antara lain sebagai berikut: (1)Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan 

pekerjaan, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, 

keragaman budaya, dan pengembangan manusia, (2) Menyertakan aspek sosial, budaya, 

dan ekonomi dalam pengembangan teknologi, hak kekayaan intelektual (HKI), dan 

pariwisata, (3) Kumpulan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan dimensi 

pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro 

secara keseluruhan, (4) Suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan 

tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multidisiplin, dan (5)pada 

jantung ekonomi kreatif melekat jugaindustri kreatif. 

Berikutnya, Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 

(2008) Ekonomi Kreatif didefinisikan sebagai berikut:“Era baru ekonomi setelah 

ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan 

informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya 

manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya”. 

Berdasarkan kutipan dari beberapa institusi yang telah mengkonsepsikan tentang 

formulasi, baikitu yang berkaitan dengan industri kreatif maupun ekonomi kreatif, pada 

hakekatnya ke dua bentuk prilaku aktivitas manusia berkorelasi sangat positif untuk 

kemaslatan umat manusia menuju taraf kehidupan yang makmur dan 

sejahtera.Kemudian, untuk melihat lebih jauh terhadap konteks pemahaman ini, 

sekaligus implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari.Dalam tulisan makalah 

ini, maka menelusuri dan mengungkapkan salah satu kasus tentang produk perajin prasi 

di Bali.Secara diskriptif dapat digambarkan bahwa prasi adalah ilustrasi yang dibuat di 

atas daun lontar, dan ilustrasi dalam konteks ini berupa gambar maupun lukisan yang 

berfungsi menyertai teks atau naskah dengan maksud untuk menjelaskan teks dan 

naskah tersebut.Oleh karena itu, prasi ini termasuk karya seni yang tergolong genre 

kesenirupaan dua dimensi sebagai ilustrasi pada lembaran daun lontar.Untuk 

menciptakan sebuah karya seni prasi ini bagi para perajin ada dua hal yang harus 

diperhatikan dan dicermati serta dipahami dengan sungguh-sungguh. Pertama, bakat 

(talenta) pada diri perajin itu sendiri (inner beauty) untuk bisa menciptakan kreativitas 

sehingga dapat mengejawantahkan ide-ide dalam sebuah karya seni secara berkualitas 
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digoreskan atau dipahatkan pada lembaran daun lontar.Kemudian menarik bagi 

penikmat seni (konsumen), maka perlu ada sentuhan yang lebih dalam menciptakan 

kreasi-kreasi baru yang bersifat inovatif sesuai dengan tuntutan kebutuhan pangsa pasar. 

Kedua, dalam proses penggarapan (seni) prasi oleh perajin adalah ketekunan, keuletan, 

kerajinan, kedisiplinan melatih diri, dan juga didukung dengan perasaan hati yang 

lemah-lembut. Mengingat, dalam menggoreskan pengerupak (pisau kecil pada ujungnya 

lancip dan tajam) bukan perkara mudah seperti yang dilihat, namun sungguhnya sangat 

rumit dan pelik.Selain itu, juga harus memahami cerita-cerita pewangan, seperti epos 

Ramayana dan Mahabharata.Tema-tema pewayangan ini yang diilustrasikan dalam 

lukisan yang digoreskan pada daun lontas. Begitu pula, para perajin hanya 

mengilustrasikan tokoh-tokoh utama yang berperan dalam cerita tersebut, tetapi tidak 

menghilangkan makna alur carita itu secara keseluruhan (Darmana, 2014). 

 

2. Peluang dan tantangan dalam menghadapi pasar bebas global Masyarakat Ekonomi 

Asia (MEA) 

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat di Bali yang terus tumbuh dan 

berkembang pada semua segi-segi sosial-budaya dan subsektor ekonomi.Perubahan dari 

sektor agraris beralih ke sektor non agraris.Kecenderungan generasi muda sebagian 

besar tidak menggeluti pekerjaan sebagai petani.Justru, lebih memilih pekerjaan di 

sektor perdagangan dan jasa.Ke dua sektor ini lebih menjanjikan, karena memberikan 

penghasilan lebih baikberdasarkan ketentuan upah minimum regional (UMR). Peluang 

kerja semakin luas bisa diperoleh pada sektor industri pariwisata.Pulau Bali dengan 

obyek wisata budayanya tersohor di seluruh penjuru dunia.Geliat perekonomian di Bali 

dipengaruhi secara signifikan oleh kunjungan wisatawan tersebut. 

Kemudian berkaitan dengan peluang dan tantangan industri kreatif dan ekonomi 

kreatif ini dalam era pasar bebas global MEA serta penyerapan tenaga kerja akibat 

bonus demografi 2045 dipaparkan secara singkat di bawah ini sebagai berikut.Pertama, 

peluang industri kreatif dan ekonomi kreatif ini dalam era pasar bebas global MEA.Bali 

sebagai destinasi kunjungan wisata dunia, maka pelancong luar negeri, yang datang ke 

Bali berasal dari seluruh belahan dunia.Kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya 

selalu mengalami peningkatan.Belum lagi waktu tinggal rata-rata 4-5 hari, selain itu, 

melakukan kunjungan ke obyek-obyek wisata, baik sifatnya naturalistik maupun atraksi 
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kesenian.Wisatawan luar negari yang datang ke daerah ini, memang sungguh-sungguh 

untuk berlibur.Namun, ada juga wisatawan luar negeri itu berlibur sambil bisnis.Produk 

barang kerajinan yang paling diminati terutama jenis-jenis produk kerajinan. 

Produk kerajinan ini dikerjakan secara apik oleh para perajin profesional, sehingga 

hasil produksi sebagai sebuah karya seni beraura kharismatik, sehingga konsumen 

sebagai penikmat seni merasakan sebuah karya seni yang agung.Peluang ini bisa 

digunakan oleh perajin dan pengusaha yang bergerak di sektor industri pariwisata, 

seperti artshop, gallery, showroom patung kayu, pemandu wisata. Oleh sebab itu, 

kerajinan tangan (handicraft) orang Bali mampu menembus pasar global, sehingga 

ekonomi kreatif orang Bali dijadikan role model untuk meraup dolar, tahan banting, dan 

selalu inovatif. Peluang lainnya dapat diwujudkan dengan industri kreatif dengan 

memasarkan produk-produk barang kerajinan melalui jaringan internet.Transaksi dan 

pemasaran produk kerajinan itu bisa dilakukan secara online dengan membuka situs 

website. Hal ini, akan lebih mudah dilakukan,sehingga dapat menekan biaya dan waktu 

lebih cepat. 

Kedua, tantangan industri kreatif dan ekonomi kreatif ini dalam era pasar bebas 

global MEA. Hambatan mendasar dalam pengembangan industri kreatif dan ekonomi 

kreatif ini untuk memasuki pasar bebas global MEA.Ada beberapa hal perlu 

diperhatikan bagi pelaku bisnis (pengusaha) bergerak pada sektor usaha 

perdagangan.Pertama, dewasa ini, memasarkan produk barang kerajinan, tidak cukup 

mengandalkan dari satu pintu ke pintu lain. Perlu menciptakan terobosan baru 

mengingat kemajuan informasi dan teknologi (IT) yang semakin supercanggih.Oleh 

karena itu konsumen (bayer) bisa dengan mudah mengakses barang itu melalui mode 

pemasaran online. Model cara pemasaran ini, pembeli luar negeri dapat mengetahui 

produk barang itu, baik model, kualitas, dan harganya sesuai seleranya. Kedua, bentuk 

promosi produk kerajinan ini, hendaknya juga memperkenalkan semua produk kerajinan 

yang dibuat oleh masyarakat Bali, baik bahan bakunya, jenis model, dan variasinya. 

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, untuk mengatasi 

persoalan ini, jaringan kerjasama antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, komunitas 

perajin, disinergikan untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas serta 

bervariasi daripada jalan sendiri. 
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Ketiga, penyerapan tenaga kerja akibat bonus demografi 2045.Jika idustri kreatif 

dan ekonomi kreatif menjadi basis pengembangan ekonomi Nasional ke depan, maka 

penduduk yang berumur 0—20 tahun sekarang. Pada tahun 2045, penduduk ini sudah 

memasuki usia 28—48 tahun. Penduduk ini tergolong usia produktif dan setiap 

tahunnya tbertambah, maka disediakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. 

Bonus demografi 2045 ini, sekaligus merubah paradigma struktur demografi di 

Indonesia. Struktur demografi ini terjadi pada usia produktif (15—64 tahun) lebih tinggi 

jumlahnya dibandingkan dengan usia non produktif (0—14 tahnu, dan 65+ tahun). 

Implikasi pada rasio beban ketergantungan, penduduk usia produktif memikul beban 

lebih rendah terhadap penduduk belum dan tidak produktif. Industri kreatif maupun 

ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja, namun perlu 

ada pembenahan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan formal/kejuruan, 

pelatihan/kursus keterampilan oleh stakeholder yang berkopeten dalam bidangnya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Industri kreatif dan ekonomi kreatif dalam praktiknya harus berkolaborasi, karena ke 

dua bentuk perilaku akvitas ini bersinergi sata sama lainnya dan selalu berjalan pada 

rel sama. Hal ini, merupakan akses modal dari sumber daya manusia (SDM) di masa 

depan merupakan basis pembangunan Nasional. 

2. Kebangkitan industri kreatif dan ekonomi kreatif melalui pembentukan Badan 

Ekonomi Kreatif (BEKRAF) merupakan salah satu upaya untuk memerdayakan 

ekonomi kerakyatan, karena basis UMKM, mengingat kontribusinya sangat 

signifikan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

3. Peluang dan tantangan industri kreatif dan ekonomi kreatif dalam era pasar bebas 

global MEA serta penyerapan tenaga kerja akibat bonus demografi 2045. Peluang 

terbuka luas memasarkan produk-produk barang kerajinan bisa dipasarkan langsung 

kepada wisatawan manca Negara yang berkunjung ke Bali. Selain itu, sebagai mata 

dagangan eksport melalui jaringan internet secara online sebagai terobosan baru 

untuk memasarkan produk kerajinan tersebut. Tantangannya, perlu ada kesamaan 

persepsi dan sinergisitas sesama komunitas, perajin, pengusaha dan pemerintah 

sebagai regulator untuk mengatasi masalah kualitas produk yang baik. Begitu juga 
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sektor industri kreatif dan ekonomi kreatif memberikan kesempatan kerja seluas-

luasnya untuk mengatasi pengangguran. 
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