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Kata Pengantar
Buku Laporan Penyusunan PDRB 
Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2016-2018 menyajikan besarnya 
nilai tambah yang tercipta dari aktivitas 
ekonomi kreatif (ekraf ) di Provinsi 
DKI Jakarta serta perkembangannya 
selama periode tahun 2016-2018. Buku 
ini dibuat sesuai dengan studi yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

sebagai perwujudan hasil kerjasama antara BPS Provinsi DKI Jakarta dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

Buku ini diharapkan memberikan gambaran usaha ekonomi kreatif sebagai 
dasar pengambilan keputusan dan perkembangan kebijakan yang terkait 
ekonomi kreatif. Besar harapan buku ini dapat memberikan manfaat, tidak 
hanya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPS namun juga bagi para 
pelaku usaha ekonomi kreatif dan pengguna data.

Semoga Allah SWT meridhai upaya penerbitan buku ini dan apresiasi serta 
ucapan terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku 
ini.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Buyung Airlangga
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1.1 Latar Belakang

Ekonomi kreatif lahir sebagai konsep ekonomi baru yang 
mengandalkan ide, kreativitas, keterampilan, serta bakat 
individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan 
pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya 

kreasi dan daya cipta individu tersebut. Perkembangan yang pesat terhadap 
digitalisasi dan konektivitas mengubah cara bertukar informasi, berdagang, 
dan konsumsi dari produk-produk budaya dan teknologi di berbagai tempat 
di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga 
kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam 
kompetisi dan pengembangan ekonomi.

Ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator pertumbuhan 
pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Pembangunan 
berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan 
memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain, ekonomi 
kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting 
bagi negara- negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk 
negara-negara berkembang. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif 
adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, 
bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Konsep ini telah memicu 
ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif 
dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai model utama pengembangan 
ekonomi. Di Indonesia sendiri, kehadiran ekonomi kreatif berpotensi 
dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim 
bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, meningkatkan 

BAB 1
PENDAHULUAN
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1. PDRB Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan tahun 2016-2018
2. Struktur/distribusi PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2016-2018
3. Laju pertumbuhan subsektor Ekonomi Kreatif tahun 2016-2018
4. Sumber pertumbuhan subsektor Ekonomi Kreatif tahun 2016-2018

1.3 Manfaat
Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan 
di bidang ekonomi kreatif, sehingga dapat memacu sektor industri 
kreatif lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
Jakarta Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat pula digunakan 
oleh para peneliti, penulis, pelajar, pemerhati industri kreatif, atau 
para pelaku bisnis dalam industri kreatif untuk lebih memahami 
perkembangan dari masing-masing kelompok industri kreatif tersebut. 

keunggulan kompetitif, dan memberikan dampak sosial yang positif. Pada 
dasarnya, bangsa Indonesia memiliki sumber daya yang kreatif. Bagi sebagian 
besar rakyat Indonesia, menghasilkan suatu karya kreatif seolah telah menjadi 
gaya hidup. Bahkan, beberapa diantaranya sudah menghasilkan produk yang 
bersaing di pasar global dan bersaing dengan produk negara lain, sehingga 
berkesempatan untuk memperbesar pasar. Di tengah kelesuan ekonomi dunia, 
Indonesia harus melakukan terobosan dengan mengembangkan industri 
kreatif. Industri kreatif ini mampu bertahan dari krisis karena bertumpu pada 
inovasi dan kreativitas.

Untuk membangun kompetensi dengan memanfaatkan potensi 
ekonomi kreatif yang sesuai bagi bangsa Indonesia tentunya memerlukan 
strategi kebijakan yang holistik dan tepat. Perencanaan program-program 
dan evaluasi pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan tidak 
dapat lepas dari dukungan ketersediaan data dan informasi yang memotret 
perkembangan kondisi industri kreatif terkini. Statistik yang berkualitas 
akan berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih informatif serta 
perumusan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan industri kreatif di 
Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Data dan Informasi 

Statistik Bidang Ekonomi Kreatif ditujukan untuk memberikan data dan 
informasi mengenai perkembangan dan peranan industri kreatif di DKI 
Jakarta, sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengembangan industri 
kreatif di DKI Jakarta dan evaluasi kebijakan pengembangan industri kreatif. 

Secara khusus, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif tahun 2016 sampai dengan 
tahun 2018, selain itu menyusun indikator-indikator turunan, seperti distribusi, 
pertumbuhan dan sumber pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif, yaitu:
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BAB 2
TAHAPAN KEGIATAN

Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif dimulai dengan kegiatan 
pengumpulan sumber data yang terdiri dari data Sensus 
Ekonomi 2016, data PDRB DKI Jakarta tahun 2016 dan data 
SUT (Supply and Use Table). Tahap lanjutan adalah klasifikasi 

sektor kegiatan ekonomi kreatif, pengolahan data dan rekonsiliasi hasil dari 
PDRB Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2016-2018. Tahapan kegiatan penyusunan 
PDRB Ekonomi Kreatif secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

2.1. Pengumpulan Data
Studi penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif menggunakan tiga sumber 

data yakni data Sensus Ekonomi 2016, Supply and Use Table (SUT) dan Produk 
Domestik Regional Bruto tahun 2016. Ketiga sumber data digunakan secara 
bertahap untuk menghasilkan PRDB ekonomi kreatif DKI Jakarta tahun 2016. 

2.1.1 Sensus Ekonomi 2016
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas 

seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah 
suatu negara.Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk 
mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu 
negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha
Kegiatan SE2016 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan 
perencanaan dan persiapan pada tahun 2014 sampai dengan kegiatan 
analisis dan diseminasi hasil secara rinci pada tahun 2018. Kegiatan 
pendataan lengkap pada tahun 2016 (Listing SE2016), diawali dengan 
kegiatan pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan yang berada 
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BAB 2
TAHAPAN KEGIATAN

Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif dimulai dengan kegiatan 
pengumpulan sumber data yang terdiri dari data Sensus 
Ekonomi 2016, data PDRB DKI Jakarta tahun 2016 dan data 
SUT (Supply and Use Table). Tahap lanjutan adalah klasifikasi 

sektor kegiatan ekonomi kreatif, pengolahan data dan rekonsiliasi hasil dari 
PDRB Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2016-2018. Tahapan kegiatan penyusunan 
PDRB Ekonomi Kreatif secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

2.1. Pengumpulan Data
Studi penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif menggunakan tiga sumber 

data yakni data Sensus Ekonomi 2016, Supply and Use Table (SUT) dan Produk 
Domestik Regional Bruto tahun 2016. Ketiga sumber data digunakan secara 
bertahap untuk menghasilkan PRDB ekonomi kreatif DKI Jakarta tahun 2016. 

2.1.1 Sensus Ekonomi 2016
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas 

seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah 
suatu negara.Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk 
mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu 
negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha
Kegiatan SE2016 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan 
perencanaan dan persiapan pada tahun 2014 sampai dengan kegiatan 
analisis dan diseminasi hasil secara rinci pada tahun 2018. Kegiatan 
pendataan lengkap pada tahun 2016 (Listing SE2016), diawali dengan 
kegiatan pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan yang berada 
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Kategori Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali 
golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan 
pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti)

Kategori R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi, kecuali golongan pokok 92 
(Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan);

Kategori S. Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencan di dalam kelompok 
96999; dan organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, 
organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, 
dan 949.

Kategori U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional 
Lainnya kecuali Kedutaan Besar dan Konsulat

Kegiatan Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) dilakukan 
untuk memperoleh data dasar mengenai usaha/perusahaan yang 
bergerak di berbagai aktivitas usaha di luar usaha pertanian. 
Data dasar SE2016 provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai data 
utama dalam pembentukan PDRB ekonomi kreatif DKI Jakarta. 

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto DKI 
Jakarta
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 
domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam 
suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 
dimiliki residen atau non-residen. 

PDRB yang digunakan dalam penyusunan PDRB ekonomi kreatif 
adalah PDRB DKI Jakarta menurut lapangan usaha, dimana dalam penyajian 
dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu: 

di dalam bangunan tersebut. Jika keberadaan suatu unit usaha/
perusahaan telah diidentifikasi, maka kegiatan ini akan dilanjutkan 
dengan melakukan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya.

Sensus Ekonomi 2016 mencakup seluruh kategori lapangan 
usaha, kecuali aktivitas pertanian,kehutanan, dan perikanan (Kategori 
A), aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 
sosial wajib (Kategori O), dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi 
kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga 
yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (Kategori T). 

Dengan demikian, SE2016 mencakup kategori lapangan usaha sebagai berikut:

Kategori B. Pertambangan dan Penggalian;

Kategori C. Industri Pengolahan;

Kategori D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;

Kategori E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur 
Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi;

Kategori F. Konstruksi;

Kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil 
dan Sepeda Motor;

Kategori H. Pengangkutan dan Pergudangan;

Kategori I Penyediaan Akomodasi dan

Penyediaan Makan Minum;

Kategori J. Informasi dan Komunikasi;

Kategori K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

Kategori L. Real Estat;

Kategori M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;

Kategori N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

Kategori P. Pendidikan;
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Kategori Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali 
golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan 
pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti)

Kategori R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi, kecuali golongan pokok 92 
(Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan);

Kategori S. Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencan di dalam kelompok 
96999; dan organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, 
organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, 
dan 949.

Kategori U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional 
Lainnya kecuali Kedutaan Besar dan Konsulat

Kegiatan Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) dilakukan 
untuk memperoleh data dasar mengenai usaha/perusahaan yang 
bergerak di berbagai aktivitas usaha di luar usaha pertanian. 
Data dasar SE2016 provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai data 
utama dalam pembentukan PDRB ekonomi kreatif DKI Jakarta. 

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto DKI 
Jakarta
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 
domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam 
suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 
dimiliki residen atau non-residen. 

PDRB yang digunakan dalam penyusunan PDRB ekonomi kreatif 
adalah PDRB DKI Jakarta menurut lapangan usaha, dimana dalam penyajian 
dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu: 

di dalam bangunan tersebut. Jika keberadaan suatu unit usaha/
perusahaan telah diidentifikasi, maka kegiatan ini akan dilanjutkan 
dengan melakukan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya.

Sensus Ekonomi 2016 mencakup seluruh kategori lapangan 
usaha, kecuali aktivitas pertanian,kehutanan, dan perikanan (Kategori 
A), aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 
sosial wajib (Kategori O), dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi 
kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga 
yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (Kategori T). 

Dengan demikian, SE2016 mencakup kategori lapangan usaha sebagai berikut:

Kategori B. Pertambangan dan Penggalian;

Kategori C. Industri Pengolahan;

Kategori D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;

Kategori E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur 
Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi;

Kategori F. Konstruksi;

Kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil 
dan Sepeda Motor;

Kategori H. Pengangkutan dan Pergudangan;

Kategori I Penyediaan Akomodasi dan

Penyediaan Makan Minum;

Kategori J. Informasi dan Komunikasi;

Kategori K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

Kategori L. Real Estat;

Kategori M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;

Kategori N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

Kategori P. Pendidikan;
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konstruksi yang bersifat sementara.

(7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/kategori di bidang perdagangan 
besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai 
jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan 
barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) 
maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang 
dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

(8) Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, 
baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran 
pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan 
pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri  atas: 
angkutan rel;  angkutan  darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau 
dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang 
angkutan, pos dan kurir.

(9) Penyediaan   Akomodasi   dan   Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek 
untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan 
minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan 
yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi.  Tidak  termasuk  
penyediaan  akomodasi jangka    panjang    seperti   tempat   tinggal   utama, 
penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau 
yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

(10) Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk 
kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan 
produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, 
teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi 

(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup; Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu; Perikanan

(2) Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat 
golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), 
pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta 
pertambangan dan penggalian lainnya.

(3) Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang 
perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen 
menjadi produk baru.

(4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan 
buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya 
melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.

(5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/kategori yang berhubungan 
dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/
sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang 
dapat mencemari lingkungan. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori 
ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan 
atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

(6) Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan 
konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan 
sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi 
mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, 
pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga 
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konstruksi yang bersifat sementara.

(7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/kategori di bidang perdagangan 
besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai 
jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan 
barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) 
maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang 
dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

(8) Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, 
baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran 
pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan 
pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri  atas: 
angkutan rel;  angkutan  darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau 
dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang 
angkutan, pos dan kurir.

(9) Penyediaan   Akomodasi   dan   Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek 
untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan 
minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan 
yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi.  Tidak  termasuk  
penyediaan  akomodasi jangka    panjang    seperti   tempat   tinggal   utama, 
penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau 
yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

(10) Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk 
kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan 
produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, 
teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi 

(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup; Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu; Perikanan

(2) Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat 
golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), 
pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta 
pertambangan dan penggalian lainnya.

(3) Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang 
perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen 
menjadi produk baru.

(4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan 
buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya 
melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.

(5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/kategori yang berhubungan 
dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/
sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang 
dapat mencemari lingkungan. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori 
ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan 
atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

(6) Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan 
konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan 
sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi 
mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, 
pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga 
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(14) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk 
kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan 
produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, 
teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi 
lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, 
Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan 
Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, 
Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

(15) Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan 
untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya 
dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan 
negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai 
kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat 
disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet 
dan surat menyurat.    

(16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan 
sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan 
tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang 
tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa 
kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; 
Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang 
dilakukan oleh Kesehatan; Jasa     Angkutan    Khusus Paramedis; Jasa 
Pelayanan Kesehatan Tradisional.

lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, 
Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan 
Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, 
Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

(11) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, 
jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini 
juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan 
holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan 
lembaga keuangan sejenis.

(12) Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara 
dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real 
estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang 
dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup 
kegiatan pembangunan gedungm pemeliharaan atau penyewaan 
bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

(13) Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni 
kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, 
ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang 
tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang 
tersedia untuk pengguna. . Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang 
mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk 
kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak   
opsi,   jasa     ketenagakerjaan,   jasa agen perjalanan, penyelenggaraan 
tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk 
gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang 
kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.  
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(14) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk 
kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan 
produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, 
teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi 
lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, 
Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan 
Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, 
Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

(15) Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan 
untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya 
dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan 
negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai 
kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat 
disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet 
dan surat menyurat.    

(16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan 
sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan 
tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang 
tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa 
kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; 
Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang 
dilakukan oleh Kesehatan; Jasa     Angkutan    Khusus Paramedis; Jasa 
Pelayanan Kesehatan Tradisional.

lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, 
Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan 
Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, 
Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

(11) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, 
jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini 
juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan 
holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan 
lembaga keuangan sejenis.

(12) Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara 
dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real 
estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang 
dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup 
kegiatan pembangunan gedungm pemeliharaan atau penyewaan 
bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

(13) Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni 
kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, 
ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang 
tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang 
tersedia untuk pengguna. . Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang 
mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk 
kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak   
opsi,   jasa     ketenagakerjaan,   jasa agen perjalanan, penyelenggaraan 
tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk 
gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang 
kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.  
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2.2 Penyusunan Klasifikasi
Penyusunan klasifikasi kegiatan ekonomi kreatif merupakan 

langkah awal dalam penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif. Besaran 
nilai PDRB Ekonomi Kreatif sangat tergantung dari cakupan kegiatan 
ekonomi yang terbentuk.Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 
72 Tahun 2015, industri kreatif dikelompokkan ke dalam 16 kelompok, 
yang selanjutnya disebut sebagai subsektor ekonomi kreatif, yaitu 

 1. Arsitektur

Arsitektur  adalah  wujud  hasil  penerapan  pengetahuan,  ilmu,  teknologi,  
dan  seni  secara  utuh dalam menggubah lingkungan binaan dan ruang,  
sebagai  bagian  dari  kebudayaan  dan peradaban manusia sehingga dapat 
menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang. 

2. Desain Interior

Desain   interior   adalah   kegiatan   yang   memecahkan   masalah   fungsi   
dan   kualitas   interior;   menyediakan   layanan   terkait   ruang   interior 
untuk meningkatkan kualitas hidup; dan memenuhi  aspek  kesehatan,  
keamanan,  dan  kenyamanan publik.

(17) Jasa lainnya

Lapangan usaha Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 lapangan usaha 
pada KBLI 2009. Lapangan usaha ini mempunyai kegiatan yang cukup 
luas, meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer 
Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa 
Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan 
Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan 
Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, 
OECD, dan lain-lain.

Setiap lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sublapangan 
usaha. Dimana dalam sublapangan usaha tersebut diidentifikasi kegiatan 
yang memiliki ekonomi kreatif dan non ekonomi kreatif.

2.1.3 Supply and Use Table  (SUT)
SUT merupakan suatu alat yang digunakan untuk bahan perencanaan 

ekonomi. Dengan alat tersebut dapat memberikan gambaran rinci tentang 
penyediaan barang dan jasa produksi dalam negeri dan impor dan penggunaan 
barang dan jasa untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir akhir (konsumsi 
rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, ekspor). 
Dengan membandingkan penyediaan dan penggunaan semua barang dan 
jasa pada level yang detail, inkonsistensi dapat ditemukan pada tingkat yang 
lebih agregat yang mungkin telah terjaring keluar. Dengan demikian, SUT 
memberikan konsistensi hasil pada level detail dan meningkatkan akurasi 
neraca nasional dan regional.

SUT dihasilkan dari data Sensus Ekonomi 2016 dimana Data SUT 
yang digunakan memungkinkan untuk menghubungkan data secara koheren 
antara industri, produk dan pengguna utama secara sistematis. 
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3. Desain Komunikasi Visual

Desain komunikasi visual adalah seni menyampaikan pesan (arts of 
commmunication) dengan menggunakan bahasa rupa (visual language) 
yang disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan 
menginformasikan, mempengaruhi hingga merubah perilaku target 
audience sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Sedang bahasa 
rupa yang dipakai berbentuk grafis, tanda, simbol, ilustrasi gambar/foto, 
tipografi/huruf dan sebagainya.

4. Desain Produk

Desain produk merupakan salah satu unsur memajukan  industri  agar  hasil  
industri  produk  tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena    produk    
yang    mereka    dapatkan    mempunyai  kualitas  baik,  harga  terjangkau, 
desain  yang  menarik,  mendapatkan  jaminan  dan  sebagainya.  Industrial  
Design  Society  of America (IDSA) mendefinisikan desain produk sebagai 
layanan profesional yang menciptakan dan  mengembangkan  konsep  dan  
spesifikasi yang    mengoptimalkan    fungsi,    nilai,    dan    penampilan  
suatu  produk  dan  sistem  untuk keuntungan pengguna maupun pabrik
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5. Film, Animasi, Video

Film

“Karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam 
bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan 
kaidah-kaidah sinematografi.” 

Animasi

Tampilan frame ke frame  dalam  urutan  waktu  untuk  menciptakan  ilusi  
gerakan  yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup 
atau mempunyai nyawa.” 

Video

“Sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara 
merekam (capture) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan 
melalui    media    presentasi,    yang    mampu    memberikan karya gambar 
bergerak alternatif yang  berdaya  saing,  dan  memberikan  nilai tambah 
budaya, sosial, dan ekonomi.” 

6. Fotografi

Fotografi merupakan sebuah industri yang mendorong  penggunaan  
kreativitas  individu  dalam memproduksi citra dari suatu objek foto 
fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya,  media  penyimpan  
berkas,  serta  media  yang menampilkan  informasi  untuk  menciptakan  
kesejahteraan dan juga kesempatan kerja. 
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10. Fashion

Fashion adalah suatu gaya  hidup  dalam berpenampilan  yang  
mencerminkan  identitas diri atau kelompok.

11. Aplikasi dan Game Developer

Aplikasi dan game developer adalah suatu media atau aktivitas yang 
memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki 
karakteristik setidaknya berupa tujuan (objective) dan aturan (rules).

12. Penerbitan

Penerbitan adalah suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi  dan 
daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan 
tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan/atau audio 
ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui 
media cetak, media elektronik, ataupun media daring untuk mendapatkan 
nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi.

7. Kriya

Kriya  merupakan  bagian  dari  seni  rupa terapan yang merupakan titik 
temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau  ide 
kontemporer  yang  hasilnya  dapat berupa karya seni, produk fungsional, 
benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material   
dan   eksplorasi   alat teknik   yang   digunakan,   dan   juga   tematik produknya. 

8. Kuliner

Kuliner     adalah     kegiatan     persiapan,     pengolahan,  penyajian  produk  

makanan  dan minuman  yang  menjadikan  unsur  kreativitas, estetika,   
tradisi,   dan/atau   kearifan   lokal; sebagai elemen terpenting dalam 
meningkatkan cita  rasa  dan  nilai  produk  tersebut,  untuk menarik daya 
beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. 

9. Musik

Musik  adalah  segala   jenis   usaha   dan   dengan pendidikan,    kreasi/
komposisi,    rekaman,    promosi,     distribusi,     penjualan,     dan pertunjukan 
karya seni musik
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15. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukkan merupakan cabang kesenian yang melibatkan 
perancang, pekerja teknis dan penampil (performer), yang mengolah, 
mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton  
(audiences); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan 
tubuh, atau tarian; yang terjadi secara langsung (live) di dalam ruang dan 
waktu yang sama, di sini dan kini (hic et nunc).

16. Seni Rupa

Seni rupa adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang 
merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong 
terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan 
nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya

2.3 Pengolahan Data
Tahap pengolahan data dalam kegiatan pembuatan PDRB ekonomi 

kreatif DKI Jakarta ini menggabungkan semua data dasar yang digunakan 
dengan melalui cara sebagai berikut :

1. Konfrontasi Data
2. Identifikasi kesenjangan data
3. Konsistensi data

13. Periklanan

Periklanan adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/
atau merek kepada khalayak sasarannya agar memberikan 

tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.

14. Televisi dan Radio

Televisi

Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi 
dalam bentuk hiburan yang berkualitas kepada penikmatnya dalam format 
suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual 
secara teratur dan berkesinambungan.

Radio

Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi 
dalam bentuk hiburan yang berkualitas kepada penikmatnya dalam format 
suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan 
berkesinambungan
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Cara pengolahan data yang dilakukan, dilaksanakan secara bertahap 
untuk mendapatkan nilai dan rasio PRDB ekonomi kreatif DKI Jakarta. Tujuan 
pengolahan data dalam pembuatan PDRB Ekonomi Kreatif adalah :

1. Mendapatkan nilai output berdasarkan KBLI 5 digit 
2. Mendapatkan nilai output 52 industri beserta muatan ekonomi kreatif 

didalamnya, 
3. Selanjutnya nilai tersebut digunakan sebagai rasio untuk mendapatkan 

nilai tambah ekonomi kreatif

2.4 Rekonsiliasi Hasil PDRB Ekonomi Kreatif
Nilai dan rasio dari PDRB Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tahun 2016 

yang didapatkan setelah melalui proses pengolahan data, diuji disetiap 
subsektor ekonomi kreatif. Nilai yang dihasilkan diuji kelayakan dengan 
memperhatikan data dan fenomena yang ada. Rekonsiliasi hasil ini merupakan 
tahap akhir dalam kegiatan penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif dengan tujuan 
mendapatkan nilai dan rasio yang tepat, wajar dan sesuai dengan kenyataan 
perekonomian di DKI Jakarta.
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BAB 3 
METODOLOGI

3.1 Metode Penyusunan Supply and Use Table 
Industri Kreatif Tahun 2016

Metode yang digunakan untuk penghitungan output (supply) dari 
masing-masing industri menggunakan pendekatan produksi. Penghitungan 
supply dilakukan per kategori dalam tiap-tiap subsektor ekonomi kreatif. 
Sumber dan penghitungan utamanya output menggunakan data hasil Sensus 
Ekonomi (SE) 2016 ditambah data lain seperti laporan keuangan perusahaan. 
Dari hasil SE tersebut diperoleh level output tahun 2016 menurut lima digit 
KBLI 2015. Selanjutnya, dilakukan proses bridging untuk memperoleh output 
industri kreatif tahun 2016 menurut KBLI 2015. Setelah memperoleh output 
menurut lima digit KBLI, kemudian dilakukan agregasi menurut produk dan 
industri untuk klasifikasi sektor ekonomi kreatif dan sektor non ekonomi 
kreatif.

3.2 Metode Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif 
Tahun 2016-2018   

3.2.1 Konsep Dasar  Penghitungan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 
domestik yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode 
tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen 
atau non-residen.
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Komponen pembentuk PDRB adalah :
a. Output (Nilai Produksi)

Output adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu 
periode tertentu, biasanya satu tahun.

b. Konsumsi Antara 
Konsumsi antara adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi 
sebagai input dalam proses produksi atau nilai barang dan jasa tidak 
tahan lama yang digunakan/habis dalam proses produksi.

c. Nilai Tambah 
Nilai Tambah adalah selisih antara output dan konsumsi antara, yang 
merupakan produk dari proses produksi. Produk ini terdiri atas :

1. Pendapatan faktor yang terdiri dari :
• Kompensasi tenaga kerja
• Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
• Bunga sebagai jasa modal, dan
• Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswasta 

2. Konsumsi barang modal tetap yang dipakai untuk produksi
3. Pajak lainnya atas produksi dikurangi subsidi

PDRB dapat dinyatakan sebagai :
a.  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

 Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku 
pada setiap tahun.

b.  PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
Nilai  tambah barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung menggunakan 
harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar penghitungan

Ada 3 pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh aktivitas ekonomi, dimana 
nilai tambah diperoleh dari output dikurangi konsumsi antara. Unit-
unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 
17 lapangan usaha yaitu: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 
(B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (D) 
Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan 
Pergudangan, (I) Penyediaan   Akomodasi   dan   Makan Minum, 
(J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) 
Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa lainnya. Setiap 
lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sublapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan 
PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB 
merupakan penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha 
bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak kurang subsidi atas 
produksi dan impor.

3. Pendekatan Pengeluaran 
PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 
(1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi 
Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik 
Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi 
impor).
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Komponen pembentuk PDRB adalah :
a. Output (Nilai Produksi)

Output adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu 
periode tertentu, biasanya satu tahun.

b. Konsumsi Antara 
Konsumsi antara adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi 
sebagai input dalam proses produksi atau nilai barang dan jasa tidak 
tahan lama yang digunakan/habis dalam proses produksi.

c. Nilai Tambah 
Nilai Tambah adalah selisih antara output dan konsumsi antara, yang 
merupakan produk dari proses produksi. Produk ini terdiri atas :

1. Pendapatan faktor yang terdiri dari :
• Kompensasi tenaga kerja
• Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
• Bunga sebagai jasa modal, dan
• Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswasta 

2. Konsumsi barang modal tetap yang dipakai untuk produksi
3. Pajak lainnya atas produksi dikurangi subsidi

PDRB dapat dinyatakan sebagai :
a.  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

 Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku 
pada setiap tahun.

b.  PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
Nilai  tambah barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung menggunakan 
harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar penghitungan

Ada 3 pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh aktivitas ekonomi, dimana 
nilai tambah diperoleh dari output dikurangi konsumsi antara. Unit-
unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 
17 lapangan usaha yaitu: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 
(B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (D) 
Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan 
Pergudangan, (I) Penyediaan   Akomodasi   dan   Makan Minum, 
(J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) 
Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa lainnya. Setiap 
lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sublapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan 
PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB 
merupakan penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha 
bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak kurang subsidi atas 
produksi dan impor.

3. Pendekatan Pengeluaran 
PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 
(1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi 
Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik 
Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi 
impor).
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Pendekatan Penghitungan PDRB ADHK ada 3 yaitu: Revaluasi, 
Ekstrapolasi dan Deflasi.

1. Revaluasi yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan 
dengan harga tahun dasar. Dalam rumus dapat dinyatakan sebagai 
berikut :

2. Ekstrapolasi yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar dengan 
suatu indeks kuantum dibagi 100. Dalam rumus dapat dinyatakan 
sebagai berikut :

3. Deflasi yaitu dengan cara membagi nilai pada tahun berjalan 
dengan suatu indeks harga dibagi 100. Dalam rumus dapat 
dinyatakan sebagai berikut :

3.2.2. Metode Penghitungan PDRB Ekonomi 
Kreatif Tahun 2016-2018

Tahapan metode estimasi PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2016-
2018 adalah sebagai berikut:

1. PDRB Ekraf tahun 2016-2018 diturunkan dari hasil Supply and Use 
Tabel tahun 2016 dan PDRB tahun 2016-2018

Pendekatan  Penghitungan  PDRB  ADHB ada 3 yaitu: Produksi, Pendapatan 
dan Pengeluaran. 

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara 
mengurangkan konsumsi antara dari masing-masing total nilai 
produksi/pendapatan (output) tiap-tiap lapangan usaha.

Dimana : 

Output b,t   = Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTBb,t = Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun ke-t

Produksit = Kuantum produksi tahun ke-t

Harga t = Harga produksi tahun ke-t

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 
produksi.

PDRB = Kompensasi Tenaga Kerja + Surplus Usaha Neto + Konsumsi 
Barang Modal Tetap + Pajak - Subsidi atas Produksi dan Impor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir.
PDRB = Konsumsi rumahtangga + KonsumsiPemerintah + PMTB + 
Perubahan Stok + (Ekspor - Impor).
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Pendekatan Penghitungan PDRB ADHK ada 3 yaitu: Revaluasi, 
Ekstrapolasi dan Deflasi.

1. Revaluasi yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan 
dengan harga tahun dasar. Dalam rumus dapat dinyatakan sebagai 
berikut :

2. Ekstrapolasi yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar dengan 
suatu indeks kuantum dibagi 100. Dalam rumus dapat dinyatakan 
sebagai berikut :

3. Deflasi yaitu dengan cara membagi nilai pada tahun berjalan 
dengan suatu indeks harga dibagi 100. Dalam rumus dapat 
dinyatakan sebagai berikut :

3.2.2. Metode Penghitungan PDRB Ekonomi 
Kreatif Tahun 2016-2018

Tahapan metode estimasi PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2016-
2018 adalah sebagai berikut:

1. PDRB Ekraf tahun 2016-2018 diturunkan dari hasil Supply and Use 
Tabel tahun 2016 dan PDRB tahun 2016-2018

Pendekatan  Penghitungan  PDRB  ADHB ada 3 yaitu: Produksi, Pendapatan 
dan Pengeluaran. 

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara 
mengurangkan konsumsi antara dari masing-masing total nilai 
produksi/pendapatan (output) tiap-tiap lapangan usaha.

Dimana : 

Output b,t   = Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTBb,t = Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun ke-t

Produksit = Kuantum produksi tahun ke-t

Harga t = Harga produksi tahun ke-t

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 
produksi.

PDRB = Kompensasi Tenaga Kerja + Surplus Usaha Neto + Konsumsi 
Barang Modal Tetap + Pajak - Subsidi atas Produksi dan Impor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir.
PDRB = Konsumsi rumahtangga + KonsumsiPemerintah + PMTB + 
Perubahan Stok + (Ekspor - Impor).
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2. Penghitungan PDRB Ekraf tahun 2016-2018 atas dasar harga berlaku 
dan atas dasar harga konstan dengan dengan menggunakan 
pertumbuhan serta deflator PDRB yang sudah rilis 

3. Proses rekonsiliasi, uji kelayakan dan kewajaran 

Gambar 3.1 Tahapan Metoda Estimasi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 
2016 - 2018
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2. Penghitungan PDRB Ekraf tahun 2016-2018 atas dasar harga berlaku 
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pertumbuhan serta deflator PDRB yang sudah rilis 

3. Proses rekonsiliasi, uji kelayakan dan kewajaran 
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PDRB Ekonomi KreatifPDRB Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta 2016-2018Provinsi DKI Jakarta 2016-2018

PDRB Ekonomi Kreatif adalah jumlah nilai tambah
dari seluruh aktivitas ekonomi kreatif yang tercipta 
akibat adanya proses produksi pada suatu periode
tertentu dari suatu wilayah.
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BAB 4
HASIL STUDI

4.1 Tinjauan  Perekonomian DKI Jakarta Tahun 
2016-2018 

Di tengah perlambatan perekonomian global, kinerja perekonomian 
Indonesia masih dapat dipertahankan di kisaran angka 5 persen. Begitu pula 
halnya dengan kinerja perekonomian Provinsi Jakarta. Stabilitas perekonomian 
Provinsi Jakarta tercermin pada meningkatnya nilai Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) selama kurun waktu tahun 2016-2018.

Pada tahun 2016, nilai PDRB Provinsi Jakarta atas dasar harga berlaku 
mencapai 2.159,07 triliun Rupiah dan meningkat sebesar 20,38 persen atau 
menjadi 2.599,17 triliun Rupiah ditahun 2018. Demikian pula halnya dengan 
nilai PDRB Provinsi Jakarta atas dasar harga konstan tahun 2016-2018 yang 
juga mengalami peningkatan 12,75 persen, dari 1.539,92 triliun di tahun 2016  
menjadi 1.736,20 triliun Rupiah. Penggunaan tahun dasar 2010=100 pada nilai 
PDRB Provinsi Jakarta atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung 
laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan penggunaan  nilai atas dasar harga 
berlaku digunakan untuk menghitung struktur ekonomi Jakarta.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jakarta masih 
mencapai 5,87 persen. Ketidakstabilan perekonomian global memberikan 
dampak terhadap melambatnya perekonomian Indonesia dan juga berdampak 
pada perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Perekonomian Provinsi Jakarta 
mengalami percepatan tahun 2017 yang mencapai 6,20 persen. Pada tahun 
2018, perekonomian Provinsi Jakarta tumbuh sebesar 6,17 persen sedikit 
melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya perekonomian 
Provinsi Jakarta bukan berarti bahwa perekonomian Provinsi Jakarta 
mengalami penurunan, perekonomian Provinsi Jakarta tetap mengalami 
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dampak terhadap melambatnya perekonomian Indonesia dan juga berdampak 
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mengalami percepatan tahun 2017 yang mencapai 6,20 persen. Pada tahun 
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peningkatan meski terkadang percepatan pertumbuhannya melambat. 
Secara ringkas, gambaran indikator makro PDRB Ekonomi kreatif dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Ringkasan Indikator Makro PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 
2016-2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 
berlaku yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif terus mengalami 
peningkatan yang cukup besar. Semakin berkembangnya teknologi dan 
melimpahnya sumber daya manusia kompeten menjadikan ekonomi 
kreatif semakin berpotensi memberikan kontribusi dalam perekonomian. 
Pola perkembangan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku sejalan 
dengan PDRB menurut lapangan usaha yang terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016, PDRB yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif sebesar 
208.401,88 miliar rupiah dan nilai ini meningkat sebesar 23,06 persen pada 
tahun 2018 menjadi 256.449,67 miliar rupiah. Rata-rata peningkatan besaran 
PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku sepanjang dua tahun terakhir 
mencapai 9,84 persen, di atas rata-rata peningkatan besaran PDRB non ekonomi 
kreatif atas dasar harga berlaku yang mencapai 8,76 persen dan diatas rata-
rata peningkatan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku 
sebesar 8,86 persen. Perkembangan PDRB ekonomi kreatif dan non ekonomi 
kreatif atas dasar harga berlaku secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

peningkatan namun percepatan peningkatannya lebih lambat dibandingkan 
periode sebelumnya.

Pada tahun 2018, perekonomian Jakarta tumbuh cukup signifikan 
mencapai 6,17 persen. Proyek infrastruktur, tren penggunaan gadget, 
momentum Asean Games 2018, pemilihan legislatif dan presiden dalam 
pemilu yang diselenggarakan di Jakarta sangat memberikan andil terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jakarta di tahun 2018. Gambaran 
makro perekonomian Jakarta secara lengkap terdapat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 PDRB adhb, PDRB adhk dan Laju Pertumbuhan 2016-2018 
(triliun, persen)

4.2 Besaran PDRB Ekonomi Kreatif
Secara umum, besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku 

selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan seperti halnya nilai 
PDRB Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi yang diberikan oleh ekonomi kreatif 
terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat begitu  
juga PDRB Provinsi Jakarta atas dasar harga konstan cenderung mengalami 
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peningkatan meski terkadang percepatan pertumbuhannya melambat. 
Secara ringkas, gambaran indikator makro PDRB Ekonomi kreatif dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Ringkasan Indikator Makro PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 
2016-2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 
berlaku yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif terus mengalami 
peningkatan yang cukup besar. Semakin berkembangnya teknologi dan 
melimpahnya sumber daya manusia kompeten menjadikan ekonomi 
kreatif semakin berpotensi memberikan kontribusi dalam perekonomian. 
Pola perkembangan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku sejalan 
dengan PDRB menurut lapangan usaha yang terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016, PDRB yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif sebesar 
208.401,88 miliar rupiah dan nilai ini meningkat sebesar 23,06 persen pada 
tahun 2018 menjadi 256.449,67 miliar rupiah. Rata-rata peningkatan besaran 
PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku sepanjang dua tahun terakhir 
mencapai 9,84 persen, di atas rata-rata peningkatan besaran PDRB non ekonomi 
kreatif atas dasar harga berlaku yang mencapai 8,76 persen dan diatas rata-
rata peningkatan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku 
sebesar 8,86 persen. Perkembangan PDRB ekonomi kreatif dan non ekonomi 
kreatif atas dasar harga berlaku secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

peningkatan namun percepatan peningkatannya lebih lambat dibandingkan 
periode sebelumnya.

Pada tahun 2018, perekonomian Jakarta tumbuh cukup signifikan 
mencapai 6,17 persen. Proyek infrastruktur, tren penggunaan gadget, 
momentum Asean Games 2018, pemilihan legislatif dan presiden dalam 
pemilu yang diselenggarakan di Jakarta sangat memberikan andil terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jakarta di tahun 2018. Gambaran 
makro perekonomian Jakarta secara lengkap terdapat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 PDRB adhb, PDRB adhk dan Laju Pertumbuhan 2016-2018 
(triliun, persen)

4.2 Besaran PDRB Ekonomi Kreatif
Secara umum, besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku 

selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan seperti halnya nilai 
PDRB Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi yang diberikan oleh ekonomi kreatif 
terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat begitu  
juga PDRB Provinsi Jakarta atas dasar harga konstan cenderung mengalami 
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peningkatan terendah adalah subsektor Seni Rupa dan Kuliner yang masing-
masing hanya meningkat sebesar 1,20 kali dan 1,15 kali pada tahun 2018 
dibandingkan tahun 2016. 

Besaran PDRB atas dasar harga berlaku ini menunjukkan peranan 
tiap subsektor ekonomi kreatif dalam penciptaan nilai tambah PDRB ekonomi 
kreatif. PDRB atas dasar harga berlaku juga dapat menjadi gambaran kinerja 
subsektor ekonomi kreatif. Secara lengkap besaran PDRB ekonomi kreatif atas 
dasar harga berlaku tahun 2016-2018 terdapat pada lampiran 4 (empat).

Pada tahun 2018, subsektor ekonomi kreatif yang memiliki PDRB 
atas dasar harga berlaku tertinggi adalah subsektor kuliner dengan nilai 
sebesar 109.085,73 miliar rupiah. Sedangkan yang memiliki besaran PDRB 
atas dasar harga berlaku terkecil adalah subsektor desain komunikasi visual 
dengan nilai sebesar 199,26 miliar rupiah.

Terdapat 5 (lima) subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi 
nominal PDRB atas dasar harga berlaku di atas 10.000 miliar rupiah, yaitu 
subsektor Kuliner, Penerbitan, Fashion, Televisi dan Radio, Aplikasi dan Game 
Developer. Gambaran perkembangan besaran PDRB ekonomi kreatif atas 
dasar harga berlaku tahun 2016 menurut subsektor ekonomi kreatif dapat 
dilihat dari Gambar 4.3.

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif
2016-2018 (miliar rupiah)

Perkembangan PDRB ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta cukup 
signifikan. Selama  kurun waktu 2016-2018, rata-rata PDRB ekonomi kreatif 
atas dasar harga berlaku yang mencapai 232.242,08 miliar rupiah dengan 
sumbangan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jakarta sebesar rata-
rata 9,77 persen.

Sampai tahun 2018, PDRB kreatif atas dasar harga berlaku Provinsi 
Jakarta telah meningkat sebesar 1,23 kali lipat atau meningkat 23,06 persen 
dari tahun 2016. Terdapat 14 (empat belas) subsektor telah menggandakan 
nilai tambahnya selama kurun waktu tiga tahun yaitu subsektor Arsitektur, 
Penerbitan, dan Periklanan (1,34 kali); Desain Produk, Seni Pertunjukan (1,33 
kali); Aplikasi dan Game Developer, Desain Komunikasi Visual (1,31 kali). 
Sedangkan Subsektor Televisi dan Radio (1,30 kali); Fotografi, Desain Interior, 
dan Musik (1,28 kali); Film, Animasi, Video, dan Kriya (1,27 kali); Fashion ( 1,24 
Kali) mengalami peningkatan nilai tambah di atas rata-rata peningkatan total 
PDRB kreatif yang sebesar (1,23 kali). Sedangkan subsektor yang mengalami 
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peningkatan terendah adalah subsektor Seni Rupa dan Kuliner yang masing-
masing hanya meningkat sebesar 1,20 kali dan 1,15 kali pada tahun 2018 
dibandingkan tahun 2016. 

Besaran PDRB atas dasar harga berlaku ini menunjukkan peranan 
tiap subsektor ekonomi kreatif dalam penciptaan nilai tambah PDRB ekonomi 
kreatif. PDRB atas dasar harga berlaku juga dapat menjadi gambaran kinerja 
subsektor ekonomi kreatif. Secara lengkap besaran PDRB ekonomi kreatif atas 
dasar harga berlaku tahun 2016-2018 terdapat pada lampiran 4 (empat).

Pada tahun 2018, subsektor ekonomi kreatif yang memiliki PDRB 
atas dasar harga berlaku tertinggi adalah subsektor kuliner dengan nilai 
sebesar 109.085,73 miliar rupiah. Sedangkan yang memiliki besaran PDRB 
atas dasar harga berlaku terkecil adalah subsektor desain komunikasi visual 
dengan nilai sebesar 199,26 miliar rupiah.

Terdapat 5 (lima) subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi 
nominal PDRB atas dasar harga berlaku di atas 10.000 miliar rupiah, yaitu 
subsektor Kuliner, Penerbitan, Fashion, Televisi dan Radio, Aplikasi dan Game 
Developer. Gambaran perkembangan besaran PDRB ekonomi kreatif atas 
dasar harga berlaku tahun 2016 menurut subsektor ekonomi kreatif dapat 
dilihat dari Gambar 4.3.

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif
2016-2018 (miliar rupiah)

Perkembangan PDRB ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta cukup 
signifikan. Selama  kurun waktu 2016-2018, rata-rata PDRB ekonomi kreatif 
atas dasar harga berlaku yang mencapai 232.242,08 miliar rupiah dengan 
sumbangan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jakarta sebesar rata-
rata 9,77 persen.

Sampai tahun 2018, PDRB kreatif atas dasar harga berlaku Provinsi 
Jakarta telah meningkat sebesar 1,23 kali lipat atau meningkat 23,06 persen 
dari tahun 2016. Terdapat 14 (empat belas) subsektor telah menggandakan 
nilai tambahnya selama kurun waktu tiga tahun yaitu subsektor Arsitektur, 
Penerbitan, dan Periklanan (1,34 kali); Desain Produk, Seni Pertunjukan (1,33 
kali); Aplikasi dan Game Developer, Desain Komunikasi Visual (1,31 kali). 
Sedangkan Subsektor Televisi dan Radio (1,30 kali); Fotografi, Desain Interior, 
dan Musik (1,28 kali); Film, Animasi, Video, dan Kriya (1,27 kali); Fashion ( 1,24 
Kali) mengalami peningkatan nilai tambah di atas rata-rata peningkatan total 
PDRB kreatif yang sebesar (1,23 kali). Sedangkan subsektor yang mengalami 
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Rata-rata peranan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan 
menyumbang 11,08 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi DKI 
Jakarta selama periode tahun 2016-2018. Hal tersebut menggambarkan 
perkembangan secara kuantitas/volume nilai tambah dari produksi barang 
dan jasa ekonomi kreatif tanpa adanya pengaruh inflasi. Secara lengkap 
gambaran perkembangan besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga 
konstan dapat dilihat dari Gambar 4.4.

Gambar 4.4 PDRB Ekraf dan PDRB Non Ekraf Atas Dasar Harga Konstan  2010 
Tahun 2016-2018 (Miliar Rupiah)

Seperti halnya nilai tambah atas dasar harga berlaku, subsektor 
ekonomi kreatif Kuliner, Televisi dan Radio, dan Penerbitan juga memiliki 
besaran nilai tambah atas dasar harga konstan terbesar. Sedangkan subsektor 
yang memiliki besaran nilai tambah atas dasar harga konstan terkecil adalah 
subsektor desain komunikasi visual. Selama periode tahun 2016-2018, 
peningkatan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan menggambarkan 
peningkatan volume nilai tambah atas barang dan jasa. PDRB atas dasar harga 

Gambar 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Subsektor Ekonomi 
Kreatif Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan yang merupakan 
agregasi Nilai Tambah Bruto (NTB) dengan menggunakan harga di tahun 
2010 terus mengalami pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2016-2018, 
walaupun mengalami perlambatan pada tahun 2018. Besaran PDRB atas 
dasar harga konstan yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif pada tahun 2018 
mencapai 195.700,49 miliar rupiah, naik 16,96 persen dibandingkan tahun 
2016. Besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan yang semakin 
meningkat menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi 
Jakarta semakin baik. Selama kurun waktu 2016-2018, PDRB ekonomi kreatif 
atas dasar harga konstan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,15 
persen.
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Rata-rata peranan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan 
menyumbang 11,08 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi DKI 
Jakarta selama periode tahun 2016-2018. Hal tersebut menggambarkan 
perkembangan secara kuantitas/volume nilai tambah dari produksi barang 
dan jasa ekonomi kreatif tanpa adanya pengaruh inflasi. Secara lengkap 
gambaran perkembangan besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga 
konstan dapat dilihat dari Gambar 4.4.

Gambar 4.4 PDRB Ekraf dan PDRB Non Ekraf Atas Dasar Harga Konstan  2010 
Tahun 2016-2018 (Miliar Rupiah)

Seperti halnya nilai tambah atas dasar harga berlaku, subsektor 
ekonomi kreatif Kuliner, Televisi dan Radio, dan Penerbitan juga memiliki 
besaran nilai tambah atas dasar harga konstan terbesar. Sedangkan subsektor 
yang memiliki besaran nilai tambah atas dasar harga konstan terkecil adalah 
subsektor desain komunikasi visual. Selama periode tahun 2016-2018, 
peningkatan PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan menggambarkan 
peningkatan volume nilai tambah atas barang dan jasa. PDRB atas dasar harga 

Gambar 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Subsektor Ekonomi 
Kreatif Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan yang merupakan 
agregasi Nilai Tambah Bruto (NTB) dengan menggunakan harga di tahun 
2010 terus mengalami pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2016-2018, 
walaupun mengalami perlambatan pada tahun 2018. Besaran PDRB atas 
dasar harga konstan yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif pada tahun 2018 
mencapai 195.700,49 miliar rupiah, naik 16,96 persen dibandingkan tahun 
2016. Besaran PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan yang semakin 
meningkat menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi 
Jakarta semakin baik. Selama kurun waktu 2016-2018, PDRB ekonomi kreatif 
atas dasar harga konstan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,15 
persen.
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konstan pada tahun 2018  meningkat sebanyak 1,17 kali lipat dibandingkan 
kondisi tahun 2016.

Subsektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan (PDRB atas 
dasar harga konstan) diatas rata-rata pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif (8,02 
persen) di tahun 2018 adalah subsektor Desain Interior (8,21 persen); Fotografi 
(8,40 persen); Desain Komunikasi Visual (8,47 persen); Musik (8,47 persen); 
Seni Pertunjukan (8,69 persen); Desain Produk (8,71 persen); Periklanan (8,77 
persen); Arsitektur (8,77 persen); Fashion (9,12 persen); Film, Animasi, Video 
(9,31 persen); Televisi Dan Radio (9,65 persen); Aplikasi Dan Game Developer 
(10,45 persen); Penerbitan (10,55 persen). Adapun subsektor yang mengalami 
peningkatan terendah adalah subsektor Kriya, dan Kuliner yang hanya 
meningkat sebesar 4,68 persen, dan 5,73 persen. Perkembangan besaran 
PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan menurut subsektor ekonomi 
kreatif tahun 2016-2018 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5 (lima). 
Gambaran PDRB atas dasar harga konstan menurut subsektor ekonomi kreatif 
dapat dilihat dari Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Subsektor Ekonomi 
Kreatif Tahun 2018 (Miliar Rupiah)



Laporan Penyusunan PDRB EKRAF DKI Jakarta
2016 - 2018 menurut Lapangan Usaha

41Laporan Penyusunan PDRB EKRAF DKI Jakarta
2016 - 2018 menurut Lapangan Usaha

4.3 Struktur Ekonomi Kreatif 
PDRB ekonomi kreatif memberikan rata-rata kontribusi sebesar 

9,77 persen terhadap perekonomian Provinsi Jakarta selama kurun waktu 
tiga tahun terakhir 2016¬2018. Sisanya sebesar 90,23 persen merupakan 
sumbangan dari sektor industri lainnya selain ekonomi kreatif. Secara umum, 
nilai tambah tiap subsektor ekonomi kreatif mengalami peningkatan. Struktur 
ekonomi kreatif menunjukkan peranan masing- masing subsektor ekonomi 
kreatif dalam penciptaan nilai tambah. Kontribusi subsektor ekonomi kreatif 
terhadap perekonomian Provinsi Jakarta pada tahun 2018 cenderung 
meningkat dibandingkan tahun 2016. Struktur Perekonomian Provinsi Jakarta 
Tahun 2016 dan Tahun 2018 dapat dilihat dari Gambar 4.6 

Gambar 4.6 Struktur Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2018 
(Persen)

Selama kurun waktu tersebut, terdapat empat subsektor yang cukup 
dominan berkontribusi dalam pembentukan PDRB ekonomi kreatif yaitu 
subsektor Kuliner, Televisi dan Radio, Penerbitan, dan  Fashion. Pada tahun 
2018, subsektor Kuliner dan Televisi dan Radio menciptakan nilai tambah 
masing-masing sebesar 109.085,73 dan 54.762,90 miliar rupiah dengan 
menyumbang 42,54 persen dan 21,35 persen terhadap pembentukan PDRB 
ekonomi kreatif. Sedangkan subsektor Penerbitan dan Fashion memberikan 
nilai tambah masing-masing sebesar 31.278,96 miliar rupiah dan 20.975,54 

konstan pada tahun 2018  meningkat sebanyak 1,17 kali lipat dibandingkan 
kondisi tahun 2016.

Subsektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan (PDRB atas 
dasar harga konstan) diatas rata-rata pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif (8,02 
persen) di tahun 2018 adalah subsektor Desain Interior (8,21 persen); Fotografi 
(8,40 persen); Desain Komunikasi Visual (8,47 persen); Musik (8,47 persen); 
Seni Pertunjukan (8,69 persen); Desain Produk (8,71 persen); Periklanan (8,77 
persen); Arsitektur (8,77 persen); Fashion (9,12 persen); Film, Animasi, Video 
(9,31 persen); Televisi Dan Radio (9,65 persen); Aplikasi Dan Game Developer 
(10,45 persen); Penerbitan (10,55 persen). Adapun subsektor yang mengalami 
peningkatan terendah adalah subsektor Kriya, dan Kuliner yang hanya 
meningkat sebesar 4,68 persen, dan 5,73 persen. Perkembangan besaran 
PDRB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan menurut subsektor ekonomi 
kreatif tahun 2016-2018 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5 (lima). 
Gambaran PDRB atas dasar harga konstan menurut subsektor ekonomi kreatif 
dapat dilihat dari Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Subsektor Ekonomi 
Kreatif Tahun 2018 (Miliar Rupiah)
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miliar rupiah dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,20 persen dan 8,18 
persen terhadap pembentukan PDRB ekonomi kreatif tahun 2018. 

Pada Tahun 2018, masih terdapat subsektor ekonomi kreatif yang 
cukup dominan dalam pemanfaatan teknologi namun pembentukan PDRB 
ekonomi kreatifnya masih reatif kecil. Subsektor tersebut antara lain subsektor 
Desain Produk (0,20 persen); Desain Interior (0,12 persen); dan subsektor 
Desain Komunikasi Visual (0,08 persen). Kelompok subsektor tersebut 
tentunya memerlukan stimulus dan dukungan untuk lebih mengembangkan 
ekonominya sehingga dapat meningkatkan kontribusi nilai tambahnya 
terhadap pembentukan PDRB ekonomi kreatif. Gambaran distribusi PDRB atas 
dasar harga berlaku menurut subsektor ekonomi kreatif secara lengkap dapat 
dilihat dari Gambar 4.7.

Gambar 4. 7 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Subsektor 
Ekonomi Kreatif Tahun 2018 (Persen)

4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Laju pertumbuhan ekonomi kreatif sangat penting untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Rata-rata pertumbuhan 
ekonomi kreatif selama dua tahun terakhir mencapai 8,15 persen, lebih 
tinggi dibandingkan dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi 

DKI Jakarta sebesar 6,18 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selain 
ekonomi kreatif yang sebesar 5,94 persen.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 8,28 persen 
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang 
hanya sebesar 6,20 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut, disebabkan 
oleh meningkatnya subsektor Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, dan 
Desain Produk yang tumbuh masing-masing 10,46 persen, 10,27 persen, 
10,17 persen dan 10,07 persen, tumbuhan tinggi diatas 10 persen, disebabkan 
oleh daya serap produksi  barang dan jasa di pasar yang meningkat akibat 
permintaan konsumen domestik cenderung meningkat.

Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kreatif  mencapai 8,02 
persen sedikit melambat jika dibandingkan dengan pada tahun 2017, namun 
demikian masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi 
DKI Jakarta (6,17 persen) dan pertumbuhan ekonomi selain ekonomi kreatif 
(5,93 persen). Percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif disebabkan oleh 
meningkatnya kinerja dua subsektor Ekonomi Kreatif yaitu Aplikasi  dan 
Game Developer, dan Penerbitan. Perusahaan penyedia produk Informasi 
dan  Teknologi (IT) di Regional Jabodetabek  terus tumbuh, sebagai dampak 
permintaan konsumen milenial atas layanan gadget yang terus tumbuh. 
Disamping itu, bermunculannya produk-produk Start up rintisan IT di 
pasar domestik menambah pesatnya industri aplikasi dan game developer 
di Indonesia yang sebagian besar berkantor pusat di DKI Jakarta. Faktor 
domestik kedua adalah dari sisi Subsektor Penerbitan,  juga ikut mendorong  
tingginya pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Banyaknya kantor pusat penerbitan 
yang berdomisili di DKI Jakarta, bekerja non stop 24 jam. Semakin terlihat 
pertumbuhan ekonomi kreatif yang lebih tinggi daripada pertumbuhan 
ekonomi Provinsi DKI Jakarta dan pertumbuhan ekonomi selain ekonomi 
kreatifnya. Gambaran laju pertumbuhan PDRB, PDRB Ekonomi Kreatif, dan 
PDRB Non Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari Gambar 4.8. 
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miliar rupiah dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,20 persen dan 8,18 
persen terhadap pembentukan PDRB ekonomi kreatif tahun 2018. 

Pada Tahun 2018, masih terdapat subsektor ekonomi kreatif yang 
cukup dominan dalam pemanfaatan teknologi namun pembentukan PDRB 
ekonomi kreatifnya masih reatif kecil. Subsektor tersebut antara lain subsektor 
Desain Produk (0,20 persen); Desain Interior (0,12 persen); dan subsektor 
Desain Komunikasi Visual (0,08 persen). Kelompok subsektor tersebut 
tentunya memerlukan stimulus dan dukungan untuk lebih mengembangkan 
ekonominya sehingga dapat meningkatkan kontribusi nilai tambahnya 
terhadap pembentukan PDRB ekonomi kreatif. Gambaran distribusi PDRB atas 
dasar harga berlaku menurut subsektor ekonomi kreatif secara lengkap dapat 
dilihat dari Gambar 4.7.

Gambar 4. 7 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Subsektor 
Ekonomi Kreatif Tahun 2018 (Persen)

4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Laju pertumbuhan ekonomi kreatif sangat penting untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Rata-rata pertumbuhan 
ekonomi kreatif selama dua tahun terakhir mencapai 8,15 persen, lebih 
tinggi dibandingkan dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi 

DKI Jakarta sebesar 6,18 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selain 
ekonomi kreatif yang sebesar 5,94 persen.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 8,28 persen 
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang 
hanya sebesar 6,20 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut, disebabkan 
oleh meningkatnya subsektor Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, dan 
Desain Produk yang tumbuh masing-masing 10,46 persen, 10,27 persen, 
10,17 persen dan 10,07 persen, tumbuhan tinggi diatas 10 persen, disebabkan 
oleh daya serap produksi  barang dan jasa di pasar yang meningkat akibat 
permintaan konsumen domestik cenderung meningkat.

Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kreatif  mencapai 8,02 
persen sedikit melambat jika dibandingkan dengan pada tahun 2017, namun 
demikian masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi 
DKI Jakarta (6,17 persen) dan pertumbuhan ekonomi selain ekonomi kreatif 
(5,93 persen). Percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif disebabkan oleh 
meningkatnya kinerja dua subsektor Ekonomi Kreatif yaitu Aplikasi  dan 
Game Developer, dan Penerbitan. Perusahaan penyedia produk Informasi 
dan  Teknologi (IT) di Regional Jabodetabek  terus tumbuh, sebagai dampak 
permintaan konsumen milenial atas layanan gadget yang terus tumbuh. 
Disamping itu, bermunculannya produk-produk Start up rintisan IT di 
pasar domestik menambah pesatnya industri aplikasi dan game developer 
di Indonesia yang sebagian besar berkantor pusat di DKI Jakarta. Faktor 
domestik kedua adalah dari sisi Subsektor Penerbitan,  juga ikut mendorong  
tingginya pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Banyaknya kantor pusat penerbitan 
yang berdomisili di DKI Jakarta, bekerja non stop 24 jam. Semakin terlihat 
pertumbuhan ekonomi kreatif yang lebih tinggi daripada pertumbuhan 
ekonomi Provinsi DKI Jakarta dan pertumbuhan ekonomi selain ekonomi 
kreatifnya. Gambaran laju pertumbuhan PDRB, PDRB Ekonomi Kreatif, dan 
PDRB Non Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari Gambar 4.8. 
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rata-rata yang paling rendah dengan pertumbuhan 5,70 persen dan 6,37 
persen. Gambaran laju pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif menurut subsektor 
Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor 
Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2018 (persen)

4.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif
Pergerakan laju pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif akan 

berpengaruh terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi kreatif. Peranan 
masing-masing subsektor ekonomi kreatif terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi kreatif tergambar pada sumbangan yang diberikan subsektor 
ekonomi kreatif tersebut terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi 
kreatif. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pembentukan pertumbuhan 
ekonomi kreatif, subsektor Televisi dan Radio dan Kuliner memberikan rata-rata 

Gambar 4.8 Laju pertumbuhan PDRB, PDRB Ekonomi Kreatif, dan PDRB 
Non Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (persen)

Secara umum, pertumbuhan tiap subsektor ekonomi kreatif 
cenderung mengalami peningkatan. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, 
terdapat 14 (empat belas) subsektor ekonomi kreatif yang mengalami rata-
rata pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kreatifnya 
yang sebesar 8,15 persen yaitu subsektor Desain Interior (8,28 Persen ); Fashion 
(8,39 Persen); Musik (8,54 Persen); Fotografi (8,66 Persen); Desain Komunikasi 
Visual (8,85 Persen); Film, Animasi, Video (9,28 Persen); Seni Pertunjukan (9,33 
Persen); Desain Produk (9,39 Persen); Periklanan (9,52 Persen); Arsitektur (9,52 
Persen); Kriya (9,75 Persen); Televisi Dan Radio (9,91 Persen); Aplikasi dan Game 
Developer (10,19 Persen); Penerbitan (10,50 Persen). 

Subsektor Aplikasi dan Game Developer dan Penerbitan merupakan 
subsektor ekonomi kreatif yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi 
selama rentang waktu dua tahun terakhir, sedangkan subsektor Kuliner dan 
Seni Rupa merupakan subsektor ekonomi kreatif yang memiliki pertumbuhan 
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kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar masing-masing dengan 
menyumbang rata-rata sebesar 2,50 persen, dan 2,29 persen. Sementara, 
subsektor Desain Interior, Desain Komunikasi Visual dan Seni Rupa adalah 
subsektor ekonomi kreatif yang memberikan sumber pertumbuhan terkecil 
terhadap pertumbuhan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,01 persen, 
0,01 persen dan 0,00 persen. Secara lengkap gambaran sumber pertumbuhan 
ekonomi kreatif dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor 
Ekonomi Kreatif Tahun 2016-2018 (persen)
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta

2017 2018

8,28

6,20
8,02

8,17

Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

3 Besar
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

3322 11

Televisi & Radio

Kuliner
Penerbitan

2,46% 2,28%
1,38%



BAB 5
KESIMPULAN

DAN SARAN
Kesimpulan  

1. Pada Tahun 2018, Nilai PDRB Ekraf DKI Jakarta mencapai 256.449,67 
miliar rupiah meningkat 23,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 
2016 yang sebesar 208.401,88 miliar rupiah. Besaran ekonomi kreatif DKI 
Jakarta adalah yang terbesar di Indonesia.

2. Kontribusi PDRB Ekraf terhadap perekonomian Provinsi Jakarta mencapai 
sebesar rata-rata 9,77 persen menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif 
DKI Jakarta masih dibawah 10 persen, potensi dan peluang masyarakat 
untuk ikut berkontribusi menciptakan usaha-usaha baru masih terbuka 
luas. 

3. Empat (4) Subsektor yang cukup dominan berkontribusi dalam 
pembentukan PDRB ekonomi kreatif yaitu subsektor kuliner, televisi dan 
radio, penerbitan, dan subsektor fashion, masing–masing menciptakan 
nilai tambah masing-masing sebesar Rp.109,09 triliun (42,54 persen), Rp. 
54,76 triliun (21,35 persen), Rp.31,28 triliun (12,20 persen) dan Rp.20,98 
triliun (8,18 persen). 

4. Pertumbuhan PDRB Ekraf DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 
8,02 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor 
penerbitan (10,55 persen), diikuti oleh aplikasi dan game developer (10,45 
persen) dan televisi & radio (9,65 persen). Pertumbuhan ekonomi kreatif 
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Saran 

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan stimulus, perhatian  
bagi sektor ekonomi kreatif, dengan  membina, memberikan pelatihan-
pelatihan bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor terutama 
ekonomi kreatif, agar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 
tercapai, tanpa mengesampingkan faktor-faktor eksternal lainnya.

2. Cakupan dan klasifikasi ekonomi kreatif saat ini masih menggunakan 
KBLI 2015 bidang ekonomi kreatif, yang terdiri dari 223 KBLI 5 digit. 
Ada beberapa subsektor yang cakupannya masih terbatas dan masih 
menjadi bahan kajian antara masuk dalam ekonomi kreatif atau tidak.

3. Dengan berkembangannya era digitalisasi, merupakan kesempatan emas 
bagi perusahaan rintisan era milenial untuk bisa turut mengembangkan 
sektor ekonomi kreatif dimana seharusnya pemerintah lebih memberikan 
ruang perijinan dan permodalan yang longgar dan mudah.

4. Pentingnya edukasi ke generasi muda di sekolah–sekolah dan akses 
untuk mendapatkan permodalan yang baik, dan membina wirausahawan 
muda menjadi tantangan bagi Pemprov kedepan.

mampu menjadi pendorong yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan 
ekonomi DKI Jakarta yang secara umum hanya tumbuh 6,17 persen. 

5. Sumber pertumbuhan ekonomi kreatif yang paling dominan adalah 
subsektor televisi dan radio, dan subsektor kuliner masing-masing 
dengan menyumbang rata-rata sebesar 2,50 persen, dan 2,29 persen. 

6. Dengan Ekonomi kreatif tumbuh lebih baik lagi, didukung momen era 
digitalisasi diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan perilaku 
korupsi yang sekarang menjadi prioritas kita bersama.

7. Salah satu bukti nyata, subsektor ekonomi kreatif subsektor aplikasi 
dan game developer yaitu start up Gojek yang kehadirannya diterima 
masyarakat dengan baik, memberikan lapangan kerja bagi sebagian 
kaum urban. Subsektor ini, cukup tinggi memberikan kontribusi di 
subsektor ekraf. 
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LAMPIRAN



Lampiran 1. PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2016-2018 (milyar Rp)
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Lampiran 1. PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2016-2018 (milyar Rp)
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Lampiran 3. Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Berlaku Tahun 2016-2018 (%)

Lampiran 2. PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2016-2018 (milyar Rp)
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Lampiran 3. Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Berlaku Tahun 2016-2018 (%)

Lampiran 2. PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2016-2018 (milyar Rp)
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Lampiran 5. Laju Per PDRB Ekonomi Kreatif PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2016-2018 (%)

Lampiran 4. Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap Total PDRB Provinsi 
DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (%)
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Lampiran 5. Laju Per PDRB Ekonomi Kreatif PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2016-2018 (%)

Lampiran 4. Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap Total PDRB Provinsi 
DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (%)
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Lampiran 7. Klasifikasi Ekonomi Kreatif dan Cakupan Subsektor Ekonomi Kreatif 
Menurut KBLI 2015

Lampiran 6. Laju Per PDRB Ekonomi Kreatif PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas 
Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (%)
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Lampiran 7. Klasifikasi Ekonomi Kreatif dan Cakupan Subsektor Ekonomi Kreatif 
Menurut KBLI 2015

Lampiran 6. Laju Per PDRB Ekonomi Kreatif PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas 
Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (%)
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