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Budaya sebagai
penjelas kemakmuran
dan kemiskinan

• Ekonomi kini melirik Kembali 
bagaimana budaya bisa menjelaskan
kemakmuran dan kemiskinan

• Revival pemikiran budaya dan 
ekonomi dimulai dari karya Putnam 
(1993) Making Democracy Work

• Temuan ini diperkuat oleh Mokyr 
tentang Culture of Growth

• Temuan ini diperkuat oleh penelitian
Benjamin Enke dari Harvard 
University terkait dengan
kekerabatan (kinship) di era 
preindustrial



Box : The Narrow Corridor : Culture + 
Coffee
• Acemoglu dan Robinson dalam the Narrow Corridor 

menemukan kasus Guatemala dan Costa Rica
• Secara geografis dan budaya kedua negara tersebut

hampir mirip, namun Costa Rica lebih maju dan 
Makmur dari Guatemala

• Awalnya diduga perbedaan ini factor acak, namun
kemudian jelas bahwa kopi berperan penting

• Di Costa Rica adanya perkebunan kopi yang memiliki
akses ke pasar eropa menghasilkan keseimbangan
antara negara dan masyarakat. Hal yang serupa tidak
terjadi di Guatemala



Modal 
budaya vs 
Ekonomi



Culture dalam konteks ekonomi

• That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, 
law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as 
a member of society’ (Taylor, 1871)
• Paradigma lama memandang culture sebagai constraint bukan

sebagai opportunities
• Culture berkaitan erat dengan konteks kelembagaan ekonomi

(Institutional economics)
• Culture juga berkaitan erat dengan place-based development



Budaya sebagai
“mesin” 
pembangunan

Pembangunan Ekonomi

Kohesi Sosial &
Stabilitas

Keberlanjutan
lingkungan

Budaya

Resilient Communities

Peran langsung

Interaksi tidak langsung
Sumber: Adaptasi Unesco, 2010



Kerangka Culture 
Oriented 
Economics 
Development 
(COED)

Sumber: van der Borg and Ruso, 2005



Ekonomi 
Kreatif di 
Southeast 
Asia

• Ekonomi kreatif merupakan salah satu bentuk 
culture economics

• Pasar global creative economy meningkat dari US$ 
436 milyar pada tahun 2002 menjadi $ 964 milar 
pada tahun 2015 (UNCTAD, 2021)

• Indonesia merupakan salah pemain utama dalam 
ekonomi kreatif di SE Asia

• Growth rate export creative economy dari 
Indonesia selama periode 2012-2015 mencapai 
30% (UNCTAD, 2021)

• Wirausahawan Indonesia telah banyak mengadopsi 
digital economy 



“Culture of Growth”
• Joel Mokyr: Kemajuan ekonomi suatu negara 

dimulai dari “Culture of growth”
• Culture of Growth dibangun melalui “market for 

ideas”
• Market for ideas diawali dari Coffee House di 

London



Paradigma 
baru “New 
Cultural 
Economics”

• Budaya sebagai faktor penentu dalam
pembangunan ekonomi awalnya dikenalkan
oleh Bamfield (1958)  Dalam “The Moral 
basis of Backward Society”
• Paradigma baru menguatkan peran budaya

dalam pembangunan ekonomi melalui New 
Cultural Economics (NCE) yang dipelopori
Knack dan Keefer
• Entry Point interaksi antara Culture dan 

Ekonomi melalui “Trust”
• Belakangan kemudian berkembang

mekanisme transmisi budaya dan ekonomi
selain “trust”



Transmisi dari Budaya ke Performa Ekonomi

Trust

Prior Believe

Political 
Preference

Society’s Value

Economic
PerformanceCulture

Tabungan &
Konsumsi

Regulasi,
distribusi

Transaksi

Decision Choice

Diadopsi dari Guiso et al, 2006



Culture Kinerja 
EkonomiChoices

Constraine
d

Resource
s

Culture Ekonomi

motivation

Social Capital

Mekanisme lain



Korelasi antara Culture (Trust) dengan PDB

Sumber: Zhakarov et al 2020 



Komponen 
“culture” 
sebagai driver 
ekonomi lokal

• Jules Pretty menekankan pentingnya 
komponen “Culture” dalam Agriculture

• Culture menghubungkan Masyarakat 
dengan lahan dan alam

• Ekonomi local yang lebih sustainable 
dapat dibangkitkan dari “culture” 
masyarakat local

• Model ini digunakan di Vietnam, China, 
Taiwan dan Jepang



Culture sebagai
instrument “Back to the 
Future”
• Pandemi Covid-19 membangkitkan

momentum “back to the future” 
ekonomi Indonesia melalui
instrument Culture
• Fitur-fitur lama dari budaya yang 

tumbuh dari sektor SDA bisa
dikombinasikan dengan konteks
Revolusi Digital saat ini
• Pola ini yang terus dipertahankan

oleh negara-negara berbasis SDA dan 
Budaya seperti Korea, Jepang, China 
Vietnam, dlsb



“Slowbalisation”
memaksa sistem untuk Kembali ke localisation dan momentum membangun sumber daya lokal
dan penciptaan lapangan kerja
(Hershey effect)



Kurva senyum
“nilai tambah” 
melalui Culture



Rebandring dan 
Redesigning “tradition”

• Peningkatan pendapatan
masyarakat dari modal alam dapat
dilakukan melalui redesigning 
tradisi lama (budaya)
• Strategi ini merupakan strategi 

long tail demand
• Diperlukan mapping tradisi lama 

yang bisa dikapitalisasi melalui era 
digital



Long tail demand 
Culture-Economy

• Chris Anderson mengenalkan konsep ekonomi “long tail” 
yang kemudian diadopsi oleh Amazon, Netflix, Google, 
dlsb

• “The future of business does not lie in hits - the high-
volume end of a traditional demand curve - but in what 
used to be regarded as misses - the endlessly long tail of 
that same curve”



Strategi 
peningkatan
nilai tambah
dari “culture”

Pengembangan “multi fungsi sektor unggulan” 
(misalnya pariwisata dgn pertanian atau energi

Kombinasi “healing plantation” dan traditional drink 
(kopi,teh, minumam herbal)(Model jepang dan Korea)

Make it legend”

Keterlibatan aktor kunci

Sustainable investment



Make it 
legend
• Kelapa merupakan komoditas

yang menjadi ciri ekonomi
suatu negara (dhi Tonga)

• Di Tonga, nilai tambah produk
kelapa mulai dari perhiasan
sampai Olimpiade

• Nilai tambah ini karena Tonga 
membuat kelapa sebegaj
komoditas “legenda”

• Yang terjadi di Indonesia 
sering kebalikan (contoh
kasus Sumut)



Kebijakan Produk
unggulan dari
sumber lokal
• Meningkatkan nilai tambah

• Mencipatkan dampak 
ekonomi yang lebih luas

• Membangkitkan konsumsi 
(new value to customer)

• Membangkitkan intensitas 
produksi

• Membangkitkan inovasi 
ikutan (innovation driven)

• Mengembangkan “network 
product”



Produk unggulan memiliki 
beberapa karakteristik

• Produk unggulan tidak memiliki kompleksitas
yang tinggi ( Bang Oflusen case)

• Distinctive feature (bahkan cenderung tidak
konvensional, eg kasus ikan di islandia)

• Attached to art and culture
• Dalam beberapa hal memiliki “magical” atau

mystical value (teh di Cina dan India)

• Memiliki kurva smiley
• Benefit of late comer



Integrasi dalam
perencanaan
Ekonomi

Memerlukan riset pasar yang mendalam (Yao Ming method)

Inventarisasi “existing” komoditas dan “scaling up” dalam 
perencanaan 

Menciptakan inovasi “value” melalui instrument culture nature

Memerlukan pemetaan dan road map dalam dimensi ruang dan 
waktu (diman dan kapan memulai produk unggulan)

Perencanaan dalam keragaman versus kesederhanaan

Mengembangkan skema insentif baik secara finansial maupun 
finansial

Perencanaan dalam diseminasi (event driven, policy driven, 
actor driven)



Sumber daya lokal, Aktor, 
Budaya=jutaan dollar ekonomi

• Setiap musim gugur
Islandia mengadakan Rettir
(Festival Pengandangan
domba)
• Festival ini merupakan yang 

terbesar setiap tahun di 
negara tersebut melibatkan
pimpinan negara, artis dan 
para peternak
• Festival ini dintengrasikan

dengan perekonomian
wilayah
• Turis harus membayar US$ 

2150 per orang untuk
menikmati Festival Rettir



What we need..
• Di beberapa negara (misalnya Afrika Selatan) memiliki lembaga khusus 

“National Culture Observatory” yang menjadi “hub” untuk menganalisis 
dampak ekonomi, sosial dari budaya

• Indonesia dengan potensi asset budaya yang besar belum memiliki “hub” 
seperti itu

• Diperlukan “pemetaan” (mapping) culture-based economics yang dapat 
dijadikan acuan tambahan dalam perencanaan pembangunan di pusat 
dan di daerah

• Mengaitkan Aset Budaya dengan capaian SDGs 

• Culture economics dapat dijadikan “new pathway” pembangunan 
ekonomi Indonesia emas 2045 sejalan dengan pathway lainnya seperti 
LCD (Low Carbon Development) 



Widening Development Pathway

Indonesia
Emas 2045

Culture based Economics 
Development Pathway

Low Carbon Development 
Pathway

Mainstream Development 
Pathway



Final thought


