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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya

perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor 

termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai 

terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di 

tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. 

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian 

nasional.  

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan 

yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak 

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian 

(keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta 

teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang 

peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi 

jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan 

ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga 
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berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat 

penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, 

tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan 

jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. 

Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis 

ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta 

difokuskan pada UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) 

menyebutkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang 

saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, 

kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, 

dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor 

industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda krisis 

keuangan global.  

Menurut Simatupang (2008) Industri kreatif adalah industri yang 

mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar 

setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan 

talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui melalui penawaran 

kreasi intelektual. Dalam hal ini model pengembangan ekonomi kreatif dikira 

sangat tepat untuk diterapkan dalam UMKM di Indonesia khususnya di Kota 

Malang. Industri kreatif dalam pengembangannya di lapangan membentuk 

industri-industri kreatif sesuai dengan sektornya. Menurut Kementrian 

Perdagangan RI (2008) Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai 
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alternatif roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar. Industri kreatif 

meliputi 14 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, 

desain, busana, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni 

pertunjukan, penerbitan dan 4 percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, 

televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya. Salah satu alasan dari 

pengembangan UMKM berbasis industri kreatif ekonomi kreatif adalah adanya 

dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklimbisnis, 

peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. 

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di 

Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota 

besar atau kota-kota yang telah “dikenal” seperti Kota Malang yang dikenal 

sebagai Kota Pendidikan. Hal ini terkait juga dengan ketersediaan sumber daya 

manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang lebih baik. 

Salah satu strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai venue 

untuk mengenalkan produk khas daerah. 

Industri kreatif perlu dikembangkan di Kota Malang karena memiliki 

peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah (Departemen 

Perdagangan, 2008). Pertama, sektor industri kreatif memberikan kontribusi 

ekonomi yang signifikan seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan 

ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. Kedua, menciptakan Iklim bisnis 

positif yang berdampak pada sektor lain. Ketiga, membangun citra dan identitas 

bangsa seperti turisme, ikon Nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan 5 
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nilai lokal. Keempat, berbasis kepada Sumber Daya yang terbarukan seperti ilmu 

pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. Kelima, menciptakan inovasi dan 

kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah. Terakhir, dapat 

memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan 

toleransi sosial. 

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan daya 

saing yang kuat melalui produk-produk industri kreatif terbaiknya. Hal ini karena 

ditunjang dengan sumber daya manusia inovatif sebagai modal bagi 

pengembangan perekonomian masyarakat Kota Malang. Produk-produk unggulan 

terbaik, antara lain kerajinan keramik, bordir, kerajinan mebel, perhiasan 

(accesoris), kaligrafi, makanan dan lain-lain. Pengembangan ekonomi kreatif 

sebagai penguatan perekonomian sektor riil menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan daerah. Bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pariwisata 

merupakan tulang punggung sub sektor industri kreatif yang perlu terus 

dikembangkan.  

Kota Malang memiliki potensi yang luar biasa untuk terus dikembangkan 

menjadi kota yang kreatif. Pelaku industri kreatif di Malang makin berkembang 

pesat. Beberapa waktu yang lalu Wali Kota Malang melantik Komite Ekonomi 

Kreatif (KEK) dalam rangka memfasilitasi komunitas kreatif di Kota Malang. 

Langkah Kota Malang ini menyusul Bandung yang lebih dulu membentuk komite 

serupa. Komite yang beranggotakan sejumlah SKPD serta para penggiat industri 

kreatif ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi berkembangnya ekonomi 

kreatif di Kota Malang. 
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Peran Pemerintah Daerah Kota Malang sangat dibutuhkan untuk 

mendukung permodalan usaha dari pelaku ekonomi kreatif tersebut. Sebagai 

bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri 

menempati posisi yang strategis. Perkembangan industri ditinjau dari aspek 

kelembagaan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kondisi keamanan yang 

kondusif dan akibat penyederhanaan prosedur perijinan investasi serta upaya 

merangsang tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat.  

Potensi besar Kota Malang menjadi modal dasar pengembangan ekonomi 

kreatif dengan melakukan perencanaan, pengembangan serta pembinaan para 

pelaku usaha/insan kreatif serta memfasilitasi manajemen pemasaran produk 

kreatif agar memiliki kwalitas, nilai tambah serta harga yang kompetitif di 

pasaran. Ekonomi kreatif Kota Malang yaitu mencakup industri-industri kreatif, di 

berbagai wilayah di Kota Malang, dan diyakini dapat memberikan kontribusi bagi 

perekonomian daerahnya secara signifikan. Berdasarkan kondisi inilah peneliti 

mengambil objek penelitian di Kota Malang untuk mengetahui perkembangan 

UMKM berbasis industri kreatif di kota Malang. 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan di lihat dari kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang di UMKM berbasis ekonomi kreatif di sektor kuliner, kerajinan, 

fashion, musik, dan permainan interaktif di kota malang? 
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2. Bagaimana Penentuan strategi dan strategi utama untuk pengembangan 

UMKM berbasis industri kreatif di sektor kuliner, kerjinan, fashion, 

musik, dan permainan interaktif di Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka perlu adanya solusi dari 

permasalahan tersebut. Sehingga, untuk memberikan arah yang jelas dalam 

penelitian ini, peneliti membuat tujuan sesuai dengan perumusan masalah di atas 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengembangan UMKM berbasis industri kreatif dengan 

melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang di sektor kuliner, 

kerajinan, fashion, musik, dan permainan interaktif di Kota Malang. 

2. Untuk menentukan strategi dan strategi utama untuk pengembangan 

UMKM berbasis industri kreatif di sektor kuliner, kerjinan, fashion, 

musik, dan permainan interaktif di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelaku UMKM berbasis industri kreatif sendiri, diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu 

mengembangkan usaha mereka.  

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung 

pemberdayaan UMKM berbasis industri kreatif di Kota Malang untuk ke 

depannya.  

3. Bagi peneliti lain dan akademik, sebagai tambahan informasi dan disiplin 

ilmu, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. 


