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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan 

istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

William N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2013:39), mengatakan bahwa 

kebijakan pablik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut 

tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteran masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) 

mendefinisikan kebijakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari 

definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 
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sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

James E Anderson dalam Hessel dkk (2008:3) mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah “ Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu”. Berdasarkan pendapat berbagai ahli 

tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-

tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur 

keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna 

mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan semua 

kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan 

kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. 

Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, 

regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan 

gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 

Menurut Riant Nugroho (2011: 142) kebijakan pablik hadir dengan tujuan 

mengatur kehidupan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia 

adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila 

(ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 

(Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan semata-mata 
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kekuasaan), kebijakan pablik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan 

sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai 

tempat tujuan tersebut. 

Menurut Riant Nugroho (2011: 143), ada dua karakteristik dari kebijakan 

publik, yaitu: 

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena 

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah 

ditempuh. 

 

Sementara Young dan Quinn (dalam Suharno 2008 : 44 ) membahas 

beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang dimasyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu. 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 

 

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah 

–langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud 

atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam 

kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa 
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perwakilan lembaga pemerintah. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan 

tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan 

atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki 

sifat yang mengikat dan memaksa. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke 

proyek dan ke kegiatan. 

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, 

khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya 

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.  

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 
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dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan 

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 

65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian.  

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi 

implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 

kebijakan, yaitu:  

1) Teori George C. Edward  

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  
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a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. 

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. 

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi 

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
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menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-

sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang 

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna 

melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) 

terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) 

dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar 

berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-

sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya 

organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi 

berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite 

legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi 

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.  

 

2) Teori Merilee S. Grindle  

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam 

Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau 

target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target 
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group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah 

letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh 

sumberdaya yang memadai.  

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) 

mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 

barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh 

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup 

hal-hal berikut: 

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.  

a. Jenis manfaat yaang akan dihasilkan.  

b. Derajat perubahan yang diinginkan.  

c. Kedudukan pembuat kebijakan.  

d. (Siapa) pelaksana program.  

e. Sumber daya yang dihasilkan 

  

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:  

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.  

b) Karakteristik lembaga dan penguasa.  

c) Kepatuhan dan daya tanggap.  

 

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan 

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di 

antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi 

yang diperlukan. 
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3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik 

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan 

variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).  

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, 

sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses 

komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:  

a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, 

ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 

b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-

intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan 

kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. 

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksaan harus konsisten dan 

jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah 

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan 

tugasnya dengan baik. 
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2.3 Industri Kreatif 

 Industri kreatif merupakan industri yang fokus pada kreasi dan eksploitasi 

karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan, desain, fashion, dan 

termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan (Simatupang, 2007). 

Menurut UNESCO, industri kreatif adalah kegiatan produksi maupun pelayanan 

yang melingkupi elemen substansial dari segi artistic atau usaha untuk 

menciptakan dan mencakup aktifitas arsitektural dan periklanan. Menurut 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, kelompok industri kreatif di 

Indonesia meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni atau barang antic, kerajinan, 

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

pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak, 

televise dan radio, tiset dan pengembangan. Sedangkan konsep ekonomi kreatif 

adalah sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan 

indormasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya. 

 Kemunculan ekonomi kreatif didasarkan pada simbol kompleks 

konsumerisme yang dikonstruksi melalui elaborasi konsumsi kebutuhan sosial 

yang tinggi, dan bukan didasarkan semata pada murni konsumerisme yang terjadi 

dari adanya konsumsi kebutuhan praktis dan efisien (Levickaite, 2011). Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini perkembangan ekonomi telah 

sampai level dimana kegiatan ekonomi harus mampu untuk menemukan inovasi 

dan kreativitas yang selalu baru.  



 
 

 

25 

 Kesuksesan dalam bidang ekonomi dewasa ini, menurut Ginevičius, 

Krivka (2009: 192) hanya bisa didapatkan jika pelaku bisnis mampu beradaptasi 

dengan kondisi pasar yang terus berubah secara konstan sebagaimana 

perkembangan ekonomi yang selalu terikat dengan proses teknologi, 

ketidakpastian masa depan, dan lain sebagainya. Mari kita simpulkan definisi 

Ekonomi Kreatif dari berbagai sumber. Ekonomi Kreatif adalah: 

1. Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era 

ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 

mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia 

(SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 

2. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif 

adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan 

serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya 

cipta individu tersebut. 

3. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan 

ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang 

berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. 
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2.4 Konsep Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Industri kreatif dipercaya pemerintah sebagai harapan bagi ekonomi 

Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. 

Pengembangan ekonomi kreatif di beberapa kota diIndonesia yang memiliki 

‘iklim kreatif’. Richard Florida dalamThe Rise of Creative Class (2003), 

menyatakan saat ini masyarakat dunia memasuki transformasi besar dalam 

ekonomi, yaitu ekonomi kreatif. Karena itu, kota tidak cukup hanya 

mengandalkan insentif ekonomi bila ingin menarik investasi di wilayah mereka. 

Dalam bukunya, Florida juga menegaskan bahwa kota-kota harus lebih 

menumbuhkan iklim orang-orang, daripada iklim bisnis. Itu artinya membangun 

infrastruktur untuk mendukung kreatifitas di semua ini dan membangun 

komunitas perlu untuk dapat menarik orang-orang kreatif. 

 Untuk mengembangkan kota kreatif, Simatupang menyatakan bahwa ada 2 

prasyarat utama yang harus terpenuhi, yakni terciptanya ekologi kota kreatif dan 

adanya kebijakan kota kreatif. Ekologi kota kreatif terdiri dari mengembangkan 

sistem pendukung kreatif, mengembangkan program-program kreatif, menata 

ulang ruang fisik kota, dan mendorong terjadinya sistem inovasi kota yang 

didukung oleh pendidikan dan pelatihan kratif. Sedangkan untuk kebijakan kota 

kreatif terdiri dari mengembangkan modal kreatif, mendorong kemampuan 

menghadirkan modal finansial, menggerakkan kepemimpinan kreatif dan 

kolaborasi antar sektor industri kreatif. 

Dalam pengembangan kota kreatif melalui metode ekologi kreatif 

diperlukan empat prinsip pokok yang harus diterapkan, antara lain prasarana, 
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tempat, program, dan aset.  Aspek prasarana yaitu yang mempengaruhi sistem 

pendukung industri kreatif supaya dapat lebih berkembang, seperti tersedianya 

fasilitas yang memadai, pendanaan yang cukup, ruang kreatif, dan kemudahan 

akses ke pasar. Sedangkan untuk aspek tempat (ArtePolis) yaitu sarana tempat 

yang dapat mendukung terciptanya kesan kreatif, seperti contohnya gedung yang 

artistik, ornamen kota artistik, ruang kratif untuk publik, galeri dan gedung 

pertunjukan, tata kota yang menyiratkan kesan kreatif, koridor kreatif, dan 

pelestarian lingkungan hidup. Untuk aspek program yaitu suatu aspek yang 

berpengaruh terhadap pengalaman kreatif yang dapat menarik pengunjung atau 

pembeli untuk datang dan membeli sesuatu dari industri kreatif dalam suatu kota 

tersebut. 

Dalam aspek ini meliputi peristiwa, festival, kontes, dan expo. Aspek 

program ini sangat penting untuk ditonjolkan mengingat aspek ini dapat 

membawa suatu kota itu memiliki citra yang kreatif atau tidak. Sedangkan untuk 

aspek keempat yaitu aset (InnoPolis), yaitu suatu aspek yang lebih menekankan 

pada seni dan sains yang mengubah gagasan, metode, atau objek yang sudah ada 

menjadi sesuatu yang baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat 

ditawarkan/diperoleh orang lain. Kota inovasi (InnoPolis) ini mendorong 

pendekatan yang holistik dan berkelanjutan terhadap inovasi secara teknologi, 

sosial, dan budaya. Dalam aspek ini terdiri dari industri kreatif, pendidikan, 

pemerintah, dan komunitas. 

 Tujuan dari dibentuknya kota inovasi (InnoPolis) diantaranya adalah: 



 
 

 

28 

1. -Bertindak sebagai katalis dalam mendorong kolaborasi antar otoritas dan 

organisasi supaya menjadi sinergi inovasi lintas daerah dan perusahaan. 

2. Mendorong inisiatif riset dan pengembangan teknologi berbasis budaya 

lokal. 

3. Mengembangkan ruang dialog tentang daya saing, inovasi, dan nilai-nilai 

sosial diantara pemegang kepentingan termasuk pemerintah, industri, 

pendidikan, dan masyarakat kreatif. 

4. Mendorong partisipasi perusahaan dalam kegiatan inovasi yang dapat 

melestarikan identitas budaya, kebhinekaan, dan lingkungan hidup. 

5. Mendorong partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan nirlaba dalam 

pengambilan keputusan tentang kebijakan inovasi yang menyangkut 

bidang atau daerah mereka.  

 Untuk menunjang terwujudnya kegiatanInnoPolis tersebut, maka 

dibentuklah kebijakan inovasi dan inovasi sosial. Kebijakan inovasi ini dilakukan 

dengan cara meningkatkan kesadaran inovasi, pelatihan dan pendidikan inovasi, 

dan proyek/jejaring inovasi. Sedangkan untuk inovasi sosial dilakukan dengan 

mengembangkan metode inovasi untuk manajemen budaya, kepariwisataan 

budaya yang berkelanjutan, dan inovasi, kebudayaan, dan teknologi komputer dan 

informasi. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang 

pengembangan kota kreatif melalui pendekatan ekologi kota kreatif, bahwa dalam 

pendekatan ini ada empat tahap yang perlu dilakukan, yaitu mengembangkan 

sistem pendukung kreatif, mengembangkan program-program kreatif, menata 

ulang ruang suatu kota(ArtePolis),dan mendorong terjadinya sistem inovasi kota 

yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan kreatif(InnoPolis). 

 Metode atau cara kedua yang perlu dikembangkan yaitu dengan membuat 

kebijakan-kebijakan yang mendukung iklim ekonomi kreatif. Kebijakan adalah 

rencana pelaksanaan yang dikembangkan dengan tujuan untuk memandu 

keputusan dan mencapai hasil yang rasional. Kebijakan dapat diartikan juga 
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sebagai sebuah mekanisme untuk membuat keputusan secara politik, manajemen, 

finansial (seperti penentuan prioritas pengeluaran), dan administrasiyang dubuat 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menciptakan kebijakan kreatif, terdapat 

empat hal yang harus ditingkatkan, antara lain modal kreatif, modal finansial, 

kepemimpinan, dan pencitraan. 

 Dalam mengembangkan modal kreatif, diperlukan pekerja-pekerja yang 

kreatif, pewirausaha kreatif, dan komunitas kreatif. Urgensi untuk dibentuknya 

komunitas kreatif ini adalah sebagai habitat untuk membangun identitas kreatif 

tertentu dan membidani lahirnya pekerja kreatif serta pewirausaha kreatif. 

Aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong lahirnya pewirausaha kreatif ini 

diantaranya adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, dialog dan 

diskusi, perekrutan anggota baru, keanggotaan, kepemimpinan, 

festival/kontes/pemberian penghargaan, dan penyediaan ruang untuk berkreasi. 

Pengembangan modal finansial dimaksudkan untuk dapat mendorong kemampuan 

untuk menghadirkan modal finansial. Untuk dapat menghadirkan modal tersebut 

diperlukan sumber daya publik dan pribadi termasuk modal ventura, dan intensif. 

Melalui kebijakan modal finansial ini, diarapkan para pewirausaha kreatif akan 

mendapat kemudahan untuk mendapatkan sumber permodalan, kemudahan dalam 

perpajakan, dan semakin banyak mendapat dukungan terhadap incubator ventura 

kreatif. Sedangkan dalam mengembangkan karakter kepemimpinan dimaksudkan 

agar pengusaha dapat menggerakkan jiwa kepemimpinan kreatif dan kolaborasi 

antar sektor industri kreatif. Agar hal ini dapat terwujud, maka diperlukan 

kepeloporan, kejuangan, kolaborasi, dan pengakuan. 
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 Untuk dapat menjaring bibit-bibit pemimpin kreatif diperlukan jiwa yang 

mau dan berani serta turut membangun kemampuan komunitas untuk 

mengembangkan keterampilan kreatif yang dimilikinya, membangun kolaborasi, 

dan menciptakan/memanfaatkan pengetahuan secara inovatif dan efektif.  

 Selain diperlukan strategi-strategi pengembangan untuk menunjang iklim 

kota kreatif, diperlukan juga peran pemerintah yang diyakini akan membawa 

pengaruh yang cukup besar. Peran yang tepat bagi pemerintah adalah sebagai 

suatu katalis dan penantang dengan maksud untuk memperkuat atau bahkan 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan aspirasi mereka dan bergerak menuju 

tingkat kerja kompetitif yang lebih tinggi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang 

sederhana bahwa pemerintah seharusnya mencakup untuk memainkan peran yang 

mendukung dan tepat bagi daya saing nasional yang mendorong perubahan, 

mempromosikan persaingan domestik, dan merangsang inovasi. 

2.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Industri Kreatif di 

Pekanbaru 

Dalam jurnal Andri, 2015 beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan 

Pemerintah Provinsi yang berperan dalam perkembangan industri kreatif di 

Kota Pekanbaru diantaranya:  

1. Mengadakan program pembinaan usaha, dan kemampuan dalam 

penguasaan teknologi bagi pengusaha, dan relokasi industri (penyediaan 

lahan kawasan industri yang terpadu), serta menciptakan sentra-sentra 

industri kecil menengah. Seperti sentra industri kerajinan kayu di 
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Kecamatan Tampan, dan sentra kerajinan rotan (Kerajinan Industry 

Rotan/ KIR) di Kecamatan Rumbai. 

2. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Riau telah 

menyiapkan generasi muda untuk dibina, dalam bentuk kerja sama 

dengan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota, Dinas Tenaga kerja, 

Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas-dinas 

lainnya yang terkait. BPP juga mengawasi dan memerdayakan serta 

melakukan bimbingan kepada pengusaha agar usaha yang sudah ada bisa 

mengalami kemajuan yang signifikan, hingga mempercepat 

kesejahteraan ekonomi mereka. Memberikan sosialisasi paten karya 

mereka melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). 

3. PNM sebagai BUMN memberikan jasa pembiayaan atau permodalan, 

dan juga jasa manajemen (capacity building) sehingga bisa menopang 

kualitas jasa pembiayaan. 

4. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Riau, IWAPI Pekanbaru 

dan Forum Gemar Makan Ikan (Forikan) Riau melaksanakan Pelatihan 

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengolahan Hasil Perikanan 

untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif. 

5. Penghargaan terhadap insan kreatif melalui Anugerah Sagang tiap 

tahunnya. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Perkembangan Ekonomi 

Islam mengajarkan umatnya agar bekerja untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Bekerja disini bisa juga dilakukan dengan cara berwirausaha, bisa 
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berupa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ataupun bekerja pada orang lain. 

Dalam berwirausaha diperlukan sikap atau etika berwirausaha yang sesuai dengan 

syariat Islam. Hal ini dilakukan agar usaha yang kita lakukan membuahkan hasil 

yang maksimal dan mendapat berkah dari Allah walaupun hasilnya itu sedikit 

tetapi kalau itu berkah maka akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi si pencari 

usaha atau orang yang berwirausaha. 

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: 

َعْه َعاِصْم ْبِه ُعبَْيِد هللا َعْه َسالِْم َعْه أَبِْيِه قَاَل قَاَل َرُسْىُل هللِ َصلَى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

 إِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمْؤِمَه اْلُمْحتَِرَف )أخرجه البيهقى(

“Dari „Ashim Ibn „Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Ia berkata bahwa 

Rasulullah Saw. Bersabda:“Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin 

yang berkarya.”(H. R. Al-Baihaqi). 

 

Berdasarkan hadits di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan 

kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha.Kemampuan menciptakan 

memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. 

Kreatifitas adalah mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang 

bisnis yang bisa dikembangkan. Di tengah persaingan bisnis yang ketat sekalipun 

seorang wirausaha tetap mampu menangkap dan menciptakan peluang baru untuk 

berbisnis, sehingga ia tidak pernah khawatir kehabisan lahan. Sedangkan inovasi 

adalah mampu melakukan pembaruan-pembaruan dalam menangani bisnis yang 

digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu 

dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat inovatif ini akan mendorong 

bangkitnya kembali kegairahan untuk meraih kemajuan dalam berbisnis. 
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Orang yang beriman dilarang bersikap malas, berpangku tangan, dan 

menunggu keajaiban datang menghampirinya tanpa adanya usaha.Allah 

menciptakan alam beserta isinya diperuntukkan bagi manusia, namun untuk 

memperoleh manfaat dari alam ini, manusia harus berusaha dan bekerja keras. 

Dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus 

mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Jalan 

mendapatkan pekerjaan adalah bermacam-macam, namun yang terpenting adalah 

pekerjaan tersebut harus halal dan sesuai dengan landasan syari’ah Islam. Hal itu 

harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam dalam menjalani pekerjaan yang 

ia geluti. Tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan akan terasa sia-sia dan tidak 

akan barokah. Dan tentunya jika bekerja tidak dilandasi dengan semangat 

keimanan dan ketaqwaan maka yang akan didapat adalah kebahagiaan yang semu. 

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, 

menurut Wafiduddin, adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan 

kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan. 

Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang 

rizki yang besar. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahhulu 

No Nama Penulis Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Suprapti 2011 Analisis 

Bauran 

Pemasaran 

pada Sentra 

IndutriKecil 

Kerajin Rotan 

di Kota 

Pekanbaru 

Dari hasil penelitian 

terdahulu menunjukan 

bahwa berdasarkan tentang 

produk respondeng ragu-

ragu terhadap berbagai 

macam pilihan, dan modal 

kerajinan rotan, sedangkan 

tentang harga, promosi, 

ditribusi, dan bauran 

responden tidak setuju 

yang mana disebabkan oleh 

harga yang ditawarkan, dan 

mutu, karana mutu 

berpengaruh terhadap 

promosi. 

2 Monica 

Permata Sari 

2016 Peran 

Pemerintah 

Kota 

Pekanbaru 

Mengembangk

an Usaha 

Kerajinan 

Rotan di 

Kecamatan 

Rumbai Kota 

Pekanbaru 

Dari hasil penelitian 

terdahulu menunjukan 

bahwa untuk 

memproritaskan hasil 

produk kerajinan rotan 

pemerintah melakukan 

promosi kepada 

masyarakat supaya 

masyarakat tahu bahwa 

kerajina rotan adalah khas 

kota Pekanbaru. Untuk 

menciptakan usaha baru, 

pemerintah memberikan 

pelatihan dan pembinaan 

kepada para wirausaha 

dimana ini berfungsi untuk 

menambah ilmu para 

wirausaha untuk berusaha 

dengan baik dalam 

peningkatan daya saing 

yang lebih bagus lagi. 

Untuk dalam bidang 

teknisdan manajerial, 

pemerintah melakukan 

peninjauan kepada para 

pengrajin rotan. Biasanya 

penyuluhan ini dalam 
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bentuk seminar tentang 

UMKM. Sedangkan dalam 

bentuk konsultasi dan 

pendampingan, pemerintah 

tuurun langsung ke 

lapangan untuk mengetahui 

perkembangan yang ada 

pada para pengrajin rotan 

dan keluhan apa saja yang 

ingin mereka 

konsultasikan. 

 

2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan ekonomi kreatif berfokus kepada yang pertama yaitu: 

1. Kebijakan pemerintah yaitu dengan cara mengadakan program pembinaan 

usaha, penyediaan lahan industry yang terpadu,serta menciptakan sentra-

sentra industri kecil menengah. 

2. Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang 

dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga 

memiliki nilai jual. 

2.7 Konsep Operasional Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Konsep Operasional yang digunakan penulis adalah teori Leo Agustino dan 

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelindungan 

dan Pengembangan Ekonomi Kreatif DaeraH Provinsi Riau. Konsep operasional 

adalah batasan atau rincian-rincian Kegiatan operasional yang diperlukan  untuk 

mengukur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang 

memberikan arti pada variebel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam 

menafsirkan istilah yang digunakan serta melakukan pemahamannya. Maka dalam 
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konsep operasional dalam penelitian ini tentang Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru ( Sektor Kebijakan Industri 

Kerajinan Rotan di Rumbai) adalah : 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Riau Dalam 

Pengembangan Ekonomi 

Kreatif Di Kota 

Pekanbaru (Sektor 

Industri Kerajinan Rotan 

Di Rumbai) 

Perumusan Kebijakan 1. Mengumpulkan masalah 

kebijakan 

2. Pembuatan Agenda 

Kebijakan 

 

 Implemetasi  

Kebijakan 

1. Pengambilan 

Keputusan Kebijakan 

2. Penentuan Badan-

badan/ Agen Pelaksana 

Kebijakan 

3. Sumber Daya Finansial 

 Evaluasi Kebijakan 1. Sejauhmana kebijakan 

mampu memecahkan 

masalah 

2. Dampak yang 

ditibulkan oleh 

kebijkan 

Sumber: Teori Agustino Leo “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” Tahun 

(2014:135) 
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1.8 Kerangka Berpikir 
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