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LATAR BELAKANG
Upaya penciptaan dan pengembangan kegiatan ekonomi baru telah menjadi salah satu fokus perhatian kita semua.
Upaya tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat beberapa tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menunjukkan tren perlambatan...
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Investasi swasta
semakin melambat
dan pertumbuhan ekonomi
lebih didorong oleh
anggaran belanja modal
Pemerintah.
Ekspor CPO
menurun drastis
Sebagai dampak
melemahnya permintaan.

LATAR BELAKANG
Munculnya kegiatan ekonomi baru diharapkan dapat memberikan nilai tambah
yang pada gilirannya dapat menjaga momentum pertumbuhan dan menciptakan
lapangan pekerjaan...
Upaya penciptaan aktivitas ekonomi baru
dilakukan
melalui
pengembangan

USAHA MIKRO, KECIL dan
MENENGAH (UMKM) berbasis
EKONOMI KREATIF.

UMKM
Arti penting UMKM bagi perekonomian

60,3%
97,0%

UMKM adalah penopang ekonomi nasional
karena mampu menyumbangkan kontribusi
60,3% dari Produk Domestik Bruto.
UMKM mampu menyerap 97,0% dari total
tenaga kerja di Indonesia
UMKM juga menjadi katalis pemulihan
ekonomi ketika kondisi perekonomian
mengalami tekanan (seperti pada 1997-1998)
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2015

EKONOMI KREATIF
Masa depan Indonesia

Indonesia memiliki industri kreatif yang sangat potensial dan masih dapat
dikembangkan kedepannya…
Potensi Industri Kreatif Indonesia:

Kebudayaan
&
Kearifan Lokal

INDUSTRI KREATIF
Arti penting bagi perekonomian
PDB Ekonomi Kreatif Indonesia 2010-2019E

Kontribusi industri kreatif terhadap PDB

pada tahun

2018

sebesar

Rp1.105

Triliun
Industri kreatif mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak

17,4 juta

orang pada

tahun 2017
Kontribusi ekonomi kreatif di tahun 2017
terhadap ekspor Rp21,5

Milyar

Pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun

2017 mencapai 15,93%
Sumber: Bekraf

Sumber: Bekraf

INDUSTRI KREATIF
Arti penting bagi perekonomian

3 Sektor Penyumbang Terbesar
Industri Ekonomi Kreatif (Bekraf):

Fesyen

Makanan

Kerajinan

Hasil analisis pemetaan yang dilakukan Bank Indonesia
bekerjasama dengan World Bank di tahun 2014, hampir semua
provinsi di Indonesia memiliki potensi industri kerajinan dan
fesyen. Potensi sektor industri kerajinan yang besar perlu
ditingkatkan dan diharapkan juga dapat mendorong sektor
pariwisata.

INDUSTRI KREATIF
Tantangan yang dihadapi

Di sisi lain, sektor industri dan kerajinan masih menghadapi kendala. Hasil survei
menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha industri kerajinan menghadapi beberapa
kendala, yaitu:

Keterbatasan
Permodalan

Akses
Pasar

Terbatasnya
Keterampilan SDM

Bersaing dengan
produk asing

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia
Pemecahan atas tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif memerlukan komitmen, dukungan
dan kontribusi semua pihak. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, berupaya untuk senantiasa
memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM…
Strategi & Program
PENGEMBANGAN UMKM dan
PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM
1. Perluasan dan
pendalaman
infrastruktur
keuangan

2. Peningkatan
Kapasitas UMKM

3. Minimalisir Kesenjangan Informasi
4. Peningkatan Koordinasi & Kerjasama dengan
Stakeholders

Inflasi volatile foods
terkendali

Akses keuangan
meningkat

Stabilitas harga

Balanced intermediation

Mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter

MON

SSK

SP

Pengembangan UMKM dilakukan dengan dua strategi utama dan 2 enablers serta beberapa program yang mendukung
peningkatan akses keuangan UMKM.

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan berbagai program peningkatan kapasitas UMKM:
Pengembangan aspek
produksi untuk
peningkatan produktivitas
dan kualitas
Pengembangan
kapasitas
kewirausahaan

Pengembangan aspek
pemasaran dan akses
permodalan

Pengelolaan
Keuangan UMKM

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia

Terkait upaya pengembangan UMKM dan industri kreatif, Bank Indonesia melakukan
proses penciptaan pusat aktivitas ekonomi baru, melalui:

1

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL

2

PROGRAM WIRAUSAHA
BANK INDONESIA

Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kerja sama Antara 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan
UMKM binaan.

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia
Strategi pengembangan UMKM Bank Indonesia:
Domestik
Sektor Pariwisata
Input

Produksi

Produk dan
Produk Turunan

Akses
Pasar

Global/Ekspor

Perbaikan CAD dan
Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi

Mengembangkan produk/komoditas unggulan daerah dengan menciptakan sinergitas hulu hilir oleh berbagai
elemen dan pelaku usaha.
Menciptakan value added sehingga meningkatkan penerimaan pasar, serta meningkatkan kapasitas.
Memperluas akses pasar baik domestik dan global (ekspor)
Meningkatkan linkage produk UMKM ke sektor pariwisata
Memperbaiki CAD, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia
Salah satu bentuk peningkatan akses pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia baik di
domestik maupun global (ekspor) melalui “PAMERAN KARYA KREATIF INDONESIA”

Latar Belakang Pameran KKI:

MARKETPLACE
Mempertemukan
pelaku
usaha
Industri Kreatif dengan Potential
Buyer dan End User.

KATALISATOR
Katalisator bagi pelaku usaha Industri Kreatif dalam
meningkatkan kualitas produk sesuai trend pasar
sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah
melalui ekstensifikasi produk (misal: kain menjadi
pakaian jadi) dengan nilai jual lebih tinggi

INDUSTRI
KREATIF
Pameran KKI
Tujuan
Pameran
KKI

 Mensosialisasikan dan mempublikasikan upaya BI dalam menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru dan mendorong sinergitas
pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM unggulan guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi.
 Memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah UMKM guna mendukung pencapaian mandat BI dalam menjaga
Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan serta upaya perbaikan current account deficit (CAD) dan pertumbuhan ekonomi.
 Membangun image produk UMKM yang premium untuk mendorong pasar ekspor yang lebih luas serta keterhubungan dengan
sektor pariwisata.

Mendiseminasikan upaya BI dalam menciptakan pusat
aktivitas ekonomi baru & mendorong sinergitas melalui
pengembangan UMKM
Memperkenalkan produk kain/kerajinan unggulan
daerah/kopi untuk meningkatkan sinergitas dalam
mendorong ekspor dan pariwisata, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Memperluas akses pasar ekspor dan
Menunjang Sektor Pariwisata

Melakukan edukasi kepada UMKM
dan masyarakat umum

 Expo produk UMKM binaan BI
 Video/TV Loop, Katalog, Booklet: Info peran BI dalam
pengembangan UMKM
 Parade kain produk UMKM binaan BI.
 Hall of Inspiration (Display Kain Tradisional dan Kerajinan Kual
itas Premium yang telah dikurasi)
 Coffee Shop
 Display dan penjulan produk kain/kerajinan/produk turunan lainnya
 Katalog/Booklet : Informasi produk kain/kerajinan/turunan dari UMKM
binaan BI
 Miniatur UMKM mendukung pariwisata
 Kegiatan Business Coaching & Business Matching

 Pojok Konsultasi UMKM: Booth khusus menyediakan layanan konsultasi pen
gembangan UMKM & wirausaha
 Talkshow/Workshop
14

INDUSTRI KREATIF
Implementasi KKI

2017

2016
Media showcase
sekaligus membuka
akses pasar produk
UMKM binaan BI

2018

Mendorong peningkatan nilai tambah
produk UMKM binaan BI menjadi
adibusana melalui kerjasama dengan
desainer nasional ternama

Peningkatan nilai tambah
untuk sustainability pasar
domestik dan mendorong
perluasan pasar ekspor

2019
Peningkatan nilai tambah dan kapasitas
UMKM guna mendorong perluasan
pasar ekspor serta mendukung sektor
pariwisata

± 4.465 pengunjung

2016
± 7.592 pengunjung
Omset Rp4.5 Miliar
+ penjualan lanjutan

Persepsi positif media

2017

Persepsi positif media

Omset: Rp2.68 Miliar
+ penjualan lanjutan

2018

± 10.901 pengunjung
Omset: Rp7.01 Miliar
+ penjualan lanjutan

Omset

20%

2019

Persepsi positif media
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INDUSTRI KREATIF
Potensi di Sumatera Barat
Potensi pengembangan industri kreatif di Sumatera Barat masih sangat besar, mengingat hampir
setiap kabupaten/kota memiliki produk kreatif baik berupa produk makanan khas, kesenian, ukiran,
hingga pakaian yang perlu pengembangan lebih luas…
Ekonomi kreatif menjadi ujung tombak bagi pengenalan dan pertumbuhan
ekonomi serta pariwisata masyarakat Sumbar.

Kekayaan budaya dan tradisi di Sumatera Barat harus dapat dimanfaatkan
untuk menjadi modal utama pengembangan ekonomi kreatif. Lokasi iconic
seperti Pagaruyung dan Jam Gadang bisa dimanfaatkan menjadi lokasi
pemasaran produk ekonomi kreatif.
Sumatera Barat meraih 2 penghargaan The World Halal Tourism Award 2016
yaitu World's Best Halal Destination dan World's Best Halal Culinary
Destination pada 2016. Hal ini menjadi poin plus untuk menjadi destinasi
wisata halal dunia dengan didukung produk industri kreatif berbasis halal
(halal fashion and food).

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia Sumatera Barat
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga turut berperan dalam
pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat…

1
PROGRAM PENGEMBANGAN

Sulaman Nareh di
Kota Pariaman

Kopi Solok Radjo di
Kabupaten Solok

EKONOMI LOKAL

2PROGRAM WIRAUSAHA
3

BANK INDONESIA

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, Bank Indonesia
Sumatera Barat telah membina sebanyak 60
wirausaha yang tersebar di Prov. Sumatera Barat di
bidang food, fashion dan kerajinan.

PROGRAM SOSIAL
BANK INDONESIA

Bantuan untuk mendukung ekonomi kreatif di Kep. Mentawai
berupa sarana dan prasarana di Sanggar Seni Budaya Uma Jaraik,
Sikerei, Mentawai

INDUSTRI KREATIF
Peran Bank Indonesia Sumatera Barat

4
PROGRAM PENGEMBANGAN
HALAL VALUE CHAIN

5PROGRAM ON-BOARDING
UMKM

6
FASILITASI EVENT, BUSINESS
MATCHING dan BAZAR

Bank Indonesia juga turut mengembangkan
produk ekonomi kreatif berbasis halal dengan
pilot project Usaha Rendang Kokoci di Kab.
Lima Puluh Kota
Dalam program ini Bank Indonesia memfasilitasi pelaku UMKM
(rata-rata produk ekonomi kreatif) untuk terhubung ke ecommerce sehingga UMKM tersebut dapat memperluas
pemasaran.
Bank Indonesia juga memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk
mengikuti berbagai event dan bazar produk kreatif baik di tingkat
regional maupun nasional serta fasilitasi business matching.

INDUSTRI KREATIF
Tindak lanjut di Sumatera Barat
Bank Indonesia siap untuk bekerjasama dengan stakeholders daerah untuk mendorong
ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi baru di Sumatera Barat. Pengembangan ekonomi
kreatif ke depan diharapkan memperhatikan hal berikut:
Sebagai salah satu lokasi tujuan
destinasi halal dunia, produk ekonomi
kreatif di Sumatera Barat harus
mengangkat nilai halalan toyyiban
baik dari segi fesyen, kerajinan dan
makanan.

Dari aspek pemasaran, produk ekonomi
kreatif tersebut diharapkan sudah
memanfaatkan
marketplace
sebagai
media pemasaran (terhubung ke ecommerce).

Produk ekonomi kreatif diharapkan
juga siap dikurasi agar dapat
dipasarkan tidak hanya di pasar
domestik namun juga pasar global
untuk mendukung kinerja ekspor.

Pemda dan seluruh pihak diharapkan
dapat memperbanyak event tradisi yang
dapat menggaet wisatawan dan
nantinya diharapkan menjadi sarana
promosi bagi produk ekonomi kreatif
Sumatera Barat.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

