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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakan publik menjadikan salah satu instrument pemerintah untuk 

menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. 

Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut 

banyaknya kepentingan menjadi sebuah upaya untuk mengakomodasi  

kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain kompleksitas subyek kebijakan 

yang sangat beragam, kompleksitas kebijakan juga menyangkut kepentingan 

pemangku kebijakan itu sendiri yang mempunyai rasionalisasi dan logika 

tersendiri. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting karena pada 

prinsipnya adalah merupakan cara bagaimana suatu kebijakan publik dapat 

dilaksanakan agar harapan dan kepentingan-kepentingan publik yang diinginkan 

dapat terwujud didalam realitas atau dengan kata lain bagaimana sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuan dari konsep kebijakan publik yang dibuat dan dalam teori 

implementasi kebijakan kontekstualisasi adalah penting, karena implememtasi 

selalu berhubungan dengan kebijakan yang spesifik sebagai bagian dari respons-

respons tertentu atas spesifik problem dalam masyarakat. 

Teori sistem mengatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat 

dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan 

publik. Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan 

sekitarnya (sosial, politk, ekonomi maupun budaya). Dimana pada satu saat 

kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkunagan sekitarnya, namun pada 
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saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksakannya 

pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat 

kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan 

publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh. 

Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka 

kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak 

akan terwujud. Proses untuk melaksanakan kebijakan pemerintah perlu 

mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam 

pelaksanaannya. Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan 

memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi 

untuk bertindak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi 

kebijakan menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan program, yang akan mempengaruhi dampak baik yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya 

sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan. 

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi suatu kebijakan 

publik, yaitu : pertama, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, 

dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik 

yang bersifat kurang mengikat individu - individu. Kedua, karena masyarakat 

mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum 

dan keinginan pemerintah. Ketiga, adanya keinginan untuk mencari keuntungan 

dengan cepat diantaranya masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak 
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dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. Keempat, adanya 

ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin 

saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan 

orang pada kebijakan publik. Kelima, apabila suatu kebijakan bertentangan 

dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat. 

Pemerintah salah satu lembaga yang mempunyai tugas penting dalam 

menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Maka untuk itu pemerintah harus 

bisa menyediakan sebuah peluang usaha dengan cara membuat suatu kebijakan 

yang mampu merespon kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

di Indonesia, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan salah satunya dengan 

cara mengedepankan sektor industri. Tidak hanya mengandalkan bidang industri 

sebagai sumber ekonomi negara tetapi juga mengandalkan sumber daya manusia 

yang kreatif. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa juga tidak lagi ditentukan 

oleh bahan baku atau sistem produksi, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas 

dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan 

kreativitas yang popular dengan sebutan industri kreatif atau ekonomi kreatif yang 

digerakkan oleh sektor industri yang bersangkutan di bidangnya. Industri kreatif 

sendiri merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreativitas yang 
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dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat pergeseran dari era pertanian ke eraindustrialisasi, disusul dengan era 

informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi 

informasi maupun globalisasi ekonomi, telah membawa peradaban baru bagi 

manusia. 

Ekonomi kreatif menjadi salah satu pendapatan di negara ini, maka 

pemerintah menuangkannya kedalam  sebuah Peraturan Presiden Pepublik 

Indonesia (Perpres) No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Dibawah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 6 Tahun 2015 juga terdapat 

peraturan daerah tentang perlindungan dan pemgembangan ekonomi kreatif yaitu  

Paraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau. 

Industri kreatif bagi Indonesia memunculkan harapan besar bagi tumbuhnya 

sebuah ekonomi baru berbasis kreatifitas. Transisi masyarakat dari ekonomi 

berbasis industri setelah mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir 

dengan masuknya masyarakat ke dalam ekonomi berbasis informasi. Tiba saatnya 

sekarang memasuki era ekonomi kreatif, dimana kreatifitas dari seni, inovasi 

teknologi dan kewirausahaan menghasilkan nilai ekonomi baru, termasuk bagi 

kebangkitan bangsa Indonesia. 

Di Indonesia, ada 15 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, dari 

sebelumnya 12 subsektor. Adapun subsektor ekonomi kreatif yang dimaksud 

yakni arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, 
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musik, serta penertiban dan percetakan. Selain itu termasuk permainan interaktif, 

periklanan, riset dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi 

informasi, serta televisi dan radio (Tempo, 2014). Lebih rinci bidang-bidang apa 

saja yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia adalah 

sebagai berikut (Deperindag, 2014): 

Tabel 1.1 

Pengelompokan Industri Kreatif 

Bidang Keterangan 

Periklanan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produksi 

iklan, antara lain: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, 

iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye 

relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik 

Arsitektur 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan 

dan informasi produksi antara lain: arsitektur taman, 

perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi 

bangunan warisan, dokumentasi lelang, dll 

Pasar Seni dan 

Barang Antik 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan 

perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui 

lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. 

Kerajinan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi 

produk kerajinan antara lain barang kerajinan yang terbuat 

dari: batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu, 

rotan, kaca, porselin, kain, marmer, kapur, dan besi. 

Desain 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, 

interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi 

identitas perusahaan. 

Desain Fesyen 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, 

desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, 

produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini 

produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. 

Video, Film 

dan Fotografi 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi Video, 

film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video,film. 

Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film, 

sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. 

Permainan 

Interaktif 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, 

daan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat 

hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 

Musik 
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, 

distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, 
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promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, 

pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi music 

Seni 

Pertunjukan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan 

dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, 

pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, 

drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur 

musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata 

panggung, dan tata pencahayaan 

Penerbitan 

dan 

Percetakan 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan dengan penulisan 

konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, 

dan konten digital serta kegiatan kantor berita. 

 

Layanan 

Komputer dan 

Piranti Lunak 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan 

teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, 

pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan 

analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, esain 

prasarana piranti lunak & piranti keras, serta desain portal. 

Televisi dan 

Radio 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, 

produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi 

dan radio 

Riset dan 

Pengembangan 

Kegiatan kreatif yang terkati dengan usaha inovatif yang 

menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan 

ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan 

kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, 

metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar. 

Sumber: Departemen Perdagangan RI (2008) 

Pengembangan industri kreatif yaitu adanya dampak positif yang akan 

berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga 

berdampak para citra suatu kawasan tersebut. Dalam pengembangan ekonomi 

kreatif di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi pada untuk berkembang pada 

kota-kota besar atau kota-kota yang telah “dikenal”. Hal ini terkait dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan 

pemasaran yang lebih baik dibanding kota-kota kecil. Namun demikian, hal itu 

tidak menutup kemungkinan kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan 

ekonomi kreatif. 
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Industri adalah seluruh bentuk kegaiatan ekonomi yang mengolah bahan 

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang 

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa insdustri, 

yang mana terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Industri 

dalam Bab 1 pasal  1. 
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Tabel 1.2 

Potensi Produksi Rotan Indonesia pada Tahun 2016 

Provinsi  Produksi rotan (ton/tahun) 

Aceh  45.000 

Riau  2.800 

Sumatra Utara 6.000 

Sumatra Barat 34..000 

Jambi  6.900 

Bengkulu  23.100 

Sumatra Selatan 5.000 

Lampung 24.000 

Kalimantan Barat 92.500 

Kalimantan Tengah 24.000 

Kalimantan Selatan 7.000 

Kalimantan Timur 11.650 

Sulawesi Utara 87.000 

Sulawesi Tengah 18.000 

Sulawesi selatan 150.000 

Nusa Tengara Barat 36.000 

Jumlah 573.890 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 

 

Potensi produksi rotan yang berada di berbagai provinsi seluruh Indonesia 

pada tahun 2016 berbeda-beda ada yang sedikit dan ada juga yang banyak. 

Namum produksi rotan yang berada di Indonesia provinsi Riau yang yang paling 

sedikit memperoduksi rotan, yang mana potensi produksi rotan di Riau hanya 

mencapai 2.800 ton per tahun. 

Salah satu Industri kreatif yaitu kerajinan dari tangan. Kerajinan tangan 

adalah kerajinan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang 

dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat 

dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni 

maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam 

membuat barang-barang. 
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Tabel  1.3 

Data Pengrajin Industri Kreatif Rotan di Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru lima Tahun Terakhir Mulai Tahun 2012-2016 

No Tahun  Jumlah  

1 2012 42  

2 2013 39  

3 2014 31  

4 2015 26  

5 2016 21  

Sumber: Ketua Koperasi Pengrajin Rotan Di Rumbai 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

pengrajin industrial kreatif rotan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

makin berkurang. Ini disebabkan bahwa karna susahnya pasokan bahan baku yang 

di dapat dan mahalnya harga bahan baku tersebut. Serta mereka tidak memiliki 

lahan yang tetap untuk ditempati sebagai wadah untuk berjualan. Sehingga banyak 

para pengrajin yang terpaksa meninggalkan lahan karna banyak pemilik lahan 

yang ingin mendirikan rumah toko (ruko) dilahan yang mereka tempati tersebut. 
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Tabel 1.4 

Nama-nama Pengrajin Industri Kreatif Rotan di Rumbai 

1 Bobby Rotan  Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

2 Dona Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

3 Sedona Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

4 Kirana Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

5 Delfia Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

6 Warman Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

7 Mitra Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

8 Dicky Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

9 Keluarga Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

10 Alex Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

11 Bersaudara Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

12 Kalimantan Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

13 Rinal Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

14 Al-Furqon Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

15 Riera Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

16  Devi Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

17 Ferdy Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

18 USM Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

19 Mustika Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

20 Mata Keranjang Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

21 Parikel Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

22 Tasya Variasy Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

23 Sekar Jaya Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

24 Pak Etang Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

25 Al-Boyak Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

26 Arif Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

27 Fanny Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

28 Uci Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

29 Fauzan Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

30 Berkah Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

31 Tiara Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

32 Ananda Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

33 Eti Mebel Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

34 Anwar Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

35 Onet Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

36 Uki Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

37 Ucok Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

38 Asrial Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

39 Mardhatillah Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

40 Ajo Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

41 Evi Bersaudara Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 

42 Pak Gaek Rotan Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekenbaru 
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Fenomena yang terjadi terhadap masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi 

Kreatif yang dikeluarkan oleh Perda No 12 Tahun 2015  tentang Perlindungan dan 

Pengebangan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Provinsi Riau belum dikembangkan 

secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

bagi masyarakat di Provinsi Riau. 

2. Sektor Usaha Kreatif perlu didukung malalui upaya Pengembangan 

Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan 

kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan 

kemampuan berkompetisi. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertatarik untuk 

meneliti dan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru dengan program-progaram Pemerintah. Untuk 

itu, maka penulis mengangkat judul penelitian “KEBIJAKAN PEMERINTAH 

PROMOSI RIAU DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI 

KOTA PEKANBARU (SEKTOR KEBIJAKAN INDUSTRI KERAJINAN 

ROTAN DI RUMBAI)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah maka permasalahan yang diangkat 

adalah: 

1. Sejauhmana kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan 

ekonomi kreatif di kota pekanbaru (sektor kebijakan industri kerajinan 

rotan di rumbai)? 
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2. Faktor-faktor kendala apa saja yang melaksanakan kebijakan pemerintah 

Provinsi Riau dalam pengembangan ekonomi kreatif di kota pekanbaru 

(sektor kebijakan industri kerajinan rotan di rumbai)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam 

pengembangan ekonomi kreatif di kota pekanbaru (sektor kebijakan 

industri kerajinan rotan di rumbai); 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Provinsi Riau dalam pengembangan ekonomi kreatif di kota pekanbaru 

(sektor kebijakan industri kerajinan rotan di Rumbai). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

khasanah ilmu pengetahuan dalam pengambangan kawasan industri kreatif 

melalui pengembangan ekonomi lokal; 

2. Secara Praktis  

Secara praktis manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah 

memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pekanbaru mengenai 

pengembangan kawasan industi kreatif melalui pengembagan ekonomi 

lokal di Kecamatan Rumbai. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dala penelitian ini dibagi dalam beberapa BAB, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-

sub keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I     : Pedahuluan merupakan bab pendahuluan yang meliputi   latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan;  

BAB II :  Pada bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori, Kebijakan 

Publik, Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Industri 

Kreatif di Pekanbaru, Pengertian Kesejahteraan UMKM, Peraturan 

Daerah Pelaksanaan Program UMKM, Pandangan Islam Tentang 

Perkembangan Ekonomi, Definisi Konsep, Konsep Operasional, 

Penelitian Terdahulu, 

BAB III :  Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi data dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan teknis analisa data. 

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Provinsi Riau, keadaan umum 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan 

keadaan umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

BAB V   : Dalam bab ini berisi tanggapan informan tentang Kebijakan 

Pemerintah Dalam Pengembangan Kerajinan Rotan di Rumbai 
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BAB VI  : Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


