
Ekonomi Kreatif dan 
Problematika Yogyakarta

Haris Firdaus (Jurnalis Harian Kompas di Yogyakarta)



Ekonomi Kreatif
Sebelum 
Pandemi

• Sebelum pandemi, berdasar data UNESCO, 
sektor ekonomi kreatif di dunia menghasilkan
sekitar 2.250 miliar dollar AS atau setara 3 
persen dari PDB dunia.

• Di Indonesia, sektor ekonomi
kreatif menyumbang Rp 1.211 triliun ke PDB 
nasional pada 2019 serta menyerap 19 juta lebih
pekerja. Pada 2019, sektor ekonomi kreatif
tumbuh 5,1 persen pada 2019 atau di atas rata-
rata pertumbuhan ekonomi 5,02 persen.



Tahun Ekonomi Kreatif

PBB telah menetapkan 2021 
sebagai Tahun Internasional 

Ekonomi Kreatif.

Pada Januari 2021, Konferensi 
Perdagangan dan 

Pembangunan PBB (UNCTAD) 
menyebut sektor ekonomi 

kreatif memiliki peran penting 
dalam pemulihan ekonomi 

global dari dampak pandemi 
Covid-19.



Subsektor
Ekonomi Kreatif

Game Arsitektur Desain 
Interior

Musik Seni Rupa Desain 
Produk

Fashion Kuliner
Film, 

Animasi, 
dan Video

Fotografi
Desain 

Komunikasi 
Visual

Televisi dan 
Radio

Kriya Periklanan Seni 
Pertunjukan

Penerbitan Aplikasi



Kota Ekonomi
Kreatif

Yogyakarta bisa dibilang 
sebagai kota ekonomi kreatif 
karena banyak pelaku ekonomi 
kreatif yang muncul dan 
berproses di kota ini.

Pertumbuhan sektor ekonomi 
kreatif di Yogyakarta tak bisa 
dilepaskan dari banyaknya 
kampus di Yogyakarta, termasuk 
kampus seni.



Ibu Kota Seni Rupa Indonesia

§ Yogyakarta bisa disebut sebagai ibu kota seni rupa
Indonesia. Bahkan, perhelatan seni rupa di Yogyakarta, 
Art Jog, sering disebut sebagai Hari Raya Seni Rupa 
Indonesia.



Salah Satu Barometer Perfilman Nasional

§ Meski pusat industri film ada di Jakarta, Yogyakarta juga 
menjadi salah satu barometer perfilman nasional. Namun, 
ekosistem film di Yogyakarta memiliki karakter khas
yang berbeda dengan industri film di ibukota.



Startup di 
Yogyakarta



Bisnis yang 
Memiliki

Dampak Sosial



Kemiskinan 
di 
Yogyakarta

§ Persentase penduduk miskin di Daerah 
Istimewa Yogyakarta masih tinggi, yakni 12,80 
persen pada September 2020. Persentase
penduduk miskin di Yogyakarta lebih tinggi
dibanding rata-rata nasional.

§ Pada September 2020, jumlah penduduk miskin 
di Daerah Istimewa Yogyakarta 
bertambah sekitar 27.400 orang karena
pandemi.



Ketimpangan
dan Upah 
Rendah

§ Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi
dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Hal 
ini terlihat dari angka rasio gini di DIY yang mencapai
0,437 pada September 2020. Angka rasio gini ini
merupakan yang tertinggi dibanding 33 provinsi lain.

§ Di tengah kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi, 
Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY yang sebesar Rp 
1.765.000 merupakan yang terendah di Indonesia.



Pengembangan 
ke Depan

§ Dengan melihat potensi yang ada, sektor ekonomi 
kreatif di Yogyakarta sangat mungkin dikembangkan 
lebih jauh ke depan.

§ Pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan pihak-pihak 
lainnya bisa ikut membantu pengembangan ekonomi 
kreatif di Yogyakarta.

§ Namun, pengembangan ekonomi kreatif di Yogyakarta 
harus diarahkan untuk ikut menyelesaikan 
problematika yang ada, misalnya kemiskinan dan 
ketimpangan.

§ Oleh karena itu, sektor ekonomi kreatif di Yogyakarta 
harus dikembangkan menjadi sektor yang inklusif 
sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan banyak 
pihak.


