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Abstract
This research is motivated by the emergence of the creative economy which is
considered a new economic sector that can produce a substantial impact, so that it is
considered that in the future it should become the backbone of the Indonesian
economy. As mandated by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo on
August 4, 2015 when launching the Creative Economy Agency (Bekraf). Creative
Economy in a nation/region plays a role in the creation of community workforce,
community income, even to the socio-cultural development of the community. This
research aims to know about how the role of the creative economy in the craft sector
carried out by Ardhina Batik Medan in increasing income and community economic
empowerment from the perspective of Islamic business ethics. This type of research is a
field research using a descriptive qualitative approach. The results obtained from this
study are the role of the creative economy in the field of crafts (crafts) carried out by
each of the craftsmen of Ardhina Batik Medan in Bantan Village by trying to improve the
quality and creativity and innovation of the craftsmen so that they can compete with
other batik industries. They also follow market demand so that work productivity is
honed, income is also increasing. Ardhina Batik Medan also plays a role in efforts to
empower the community's economy as a form of involving local women as workers in
Ardhina Batik Medan. In addition to managing their business, every craftsman of
Ardhina Batik Medan has applied several principles of Islamic business ethics such as the
principles of divinity, justice, free will, and responsibility.
Keywords: The Role of Creative Economy, Craft, Income, Community Economic
Empowerment, Islamic Business Ethics.
PENDAHULUAN
Peralihan
gelombang
peradaban
ekonomi mulai dari ekonomi pertanian
setelah itu ekonomi industri diikuti
ekonomi komunikasi hingga ekonomi
kreatif yang mulai terlihat nyata
kiprahnya di Indonesia. (Kemenperin,
2021). Ekonomi kreatif dipandang
sebagai suatu sektor ekonomi baru yang
dapat menghasilkan dampak yang
cukup
substansial,
sampai-sampai

dinilai ke depan harus menjadi tulang
punggung ekonomi Indonesia. Hal
tersebut sebagaimana amanat Presiden
RI, Joko Widodo pada 4 Agustus 2015
lalu saat melakukan peluncuran Badan
Ekonomi
Kreatif
(Bekraf).
(Kemenparekraf, 2021).
Mengutip Laporan Kinerja Badan
Ekonomi Kreatif 2019, berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) No. 72
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Tahun 2015 menetapkan bahwa Bekraf
adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden
yang bertugas membantu Presiden
dalam merumuskan, menetapkan,
mengorganisasi,
dan
sinkronisasi
kebijakan ekonomi kreatif yang dibagi
menjadi 16 bidang diantaranya aplikasi
dan game developer; arsitektur; desain
interior; desain komunikasi visual;
desain produk; fashion; film, animasi,
dan video; fotografi; kriya; kuliner;
musik; penerbitan; periklanan; seni

Tahun
Nominal

pertunjukan; seni rupa; dan televisi dan
radio.
Industri ekonomi kreatif merupakan
industri yang mengalami pertumbuhan
paling cepat di Indonesia. Industri
kreatif juga dinilai sebagai salah satu
industri penyumbang paling besar pada
Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
Indonesia. Sumbangan ekonomi kreatif
pada PDB dari waktu ke waktu terus
mengalami peningkatan, hal tersebut
dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Persentase Ekonomi Kreatif terhadap PDB
2017
2018
Rp. 952 triliun

Rp. 1.105 triliun

2019
Rp. 1.200 triliun

Tabel 1.1. Sumbangan Ekonomi Kreatif pada PDB
Serta penyerapan tenaga kerja ekonomi
kreatif juga meningkat di tahun 2017
sebesar 17,4 persen kemudian di tahun
2018
sebesar
18,2
persen.
(Setiyaningrum, 2020 : 126). Bahkan
Indonesia sekarang ini didaulat sebagai
negara terbesar ketiga di dunia setelah
Amerika Serikat dan Korea Selatan
seperti penuturan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno
pada Senin (18/1). “Jika melihat
kontribusi ekonomi kreatif terhadap
PDB, sebagai urutan ketiga dunia
setelah Amerika Serikat dan Korea
Selatan, Indonesia mempunyai potensi
untuk terus memajukan kontribusi
ekonomi
kreatif
terhadap
perekonomian kita”. (Tempo, 2021).
Merujuk pada strategi yang dilakukan
Bekraf tahun 2019, terkait sumber daya
terutama pendanaan yang terbatas
namun tetap bisa mendapatkan hasil
yang terbaik, maka pengembangan
ekonomi kreatif akan diutamakan pada

2 kelompok subsektor yaitu: subsektor
unggulan dan prioritas. Subsektor
unggulan memiliki peranan terhadap
pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang
meliputi
subsektor kriya, kuliner, dan fashion.
Ketiga subsektor tersebut memberikan
sumbangsih terhadap PDB Ekonomi
Kreatif sekitar 76%. (Kemenparekraf,
2021).
Sedangkan subsektor prioritas meliputi
subsektor film, animasi, dan video,
aplikasi dan game, serta musik.
Dikatakan sebagai subsektor prioritas
sebab ketiga subsektor tersebut
memiliki peranan sebagai penghela
sektor ekonomi lainnya. Tujuan khusus
dari subsektor unggulan dan prioritas
ditunjukkan dalam tabel 1.2. sebagai
berikut:
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No.
Subsektor
SUBSEKTOR UNGGULAN
1.

Kriya

2.

Kuliner

3.

Fashion

Tujuan Khusus
Diharapkan dari pengembangan usaha kriya
Indonesia model bisnis mampu menguasai
seluruh nilai tambah dari hulu ke hilir (Indonesian
Brand)
Promosi Soto dan Kopi serta kuliner Indonesia
lainnya diperoleh usaha kuliner dengan Brand
Indonesia di pasar global (Indonesian Brand)
Menjadikan Indonesia sebagai pusat muslim
fashion dan model fashion dunia

SUBSEKTOR PRIORITAS
1.

Film, Animasi, dan Video

2.

Aplikasi dan Game

3.

Musik

Memperbaiki struktur pasar dengan memberi
kesempatan masuknya pemain baru antara lain
melalui perizinan modal asing
Meningkatkan pangsa pasar aplikasi dan game
dalam negeri
Mengembangkan platform yang berpihak pada
pencipta

Tabel 1.2. Subsektor Unggulan dan Subsektor Prioritas
Fila Fitriani (2020) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa pengembangan
ekonomi kreatif dapat meningkatkan
pendapatan
usaha.
Pendapatan
dimaknai sebagai jumlah uang dari
aktivitas penjualan produk kepada
pelanggan yang diterima pengrajin.
Kemajuan ekonomi dapat tercermin
dari besar kecilnya pendapatan
ekonomi, sehingga pendapatan dapat
diartikan sebagai salah satu indikator
untuk mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat.
Dan dalam berwirausaha atau berbisnis
tentunya harus sesuai dengan etika
berbisnis. Etika didefenisikan sebagai
studi standar moral dimana etika
mencoba mencapai kesimpulan moral
antara moral yang baik dan jahat serta
yang benar dan salah. Sedangkan bisnis
menurut kamus al-munawir dijelaskan
bahwa bisnis berasal dari kata al-tijarah
yang bermakna berdagang atau
berniaga. (Sunarji, 2017 : 19).
Umer Chapra menerangkan bahwa
ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai

dan etika moral yang mengacu pada
tujuan syariat (maqshid syariah) terdiri
dari lima yaitu: memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.
(Wartoyo, 2018 : 231). Oleh karena itu,
seyogyanya sebagai seorang muslim
dalam menjalankan usaha atau bisnis
berpedoman pada etika bisnis Islam
sebagaimana nilai-nilai yang termaktub
dalam sumber hukum Islam yaitu Alqur’an juga Hadits.
Peneliti melihat bahwa terdapat Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang dikelola oleh salah seorang muslim
yaitu Ardhina Batik Medan di Kelurahan
Bantan, Kecamatan Medan Tembung
yang mengembangkan ekonomi kreatif
khususnya pada bidang kriya/kerajinan.
Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi pada saat pra survei
penelitian, Ardhina Batik Medan telah
berjalan selama 13 tahun dan saat ini
sudah
memiliki
12
orang
pengrajin/pekerja.
Mayoritas
pengrajin/pekerja
adalah
ibu-ibu
rumahtangga
yang berasal
dari
masyarakat sekitar.
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Seperti penuturan dari Dina selaku
sekretaris sekaligus bendahara Ardhina
Baatik Medan bahwa awalnya para ibu
tersebut hanya suka berkumpul untuk
merumpi kini sudah bisa bekerja dan
memiliki keahlian atau soft skills karena
mereka dibekali pembinaan dan
pelatihan oleh Ardhina Batik Medan
agar bisa membatik. Dengan demikian
mereka juga bisa membantu ekonomi
keluarga.
Ardhina Batik Medan pernah mendapat
bantuan modal dari Dinas Koperasi
ketika baru berdiri. Selanjutnya Ardhina
Batik Medan bisa berkembang secara
mandiri serta memberdayakan ibu-ibu
sekitar. Oleh karenanya peneliti tertarik
untuk meneliti mengenai peran
ekonomi kreatif bidang kriya secara
spesifik di Ardhina Batik Medan dan
mengkaji Ardhina Batik Medan apakah
sudah menerapkan etika bisnis Islam
atau belum.
TINJAUAN TEORITIS
Konsep Ekonomi Kreatif
Melalui karya John Howkins lewat
bukunya yang berjudul ‘Economy
Creative, How People Make Money
From Ideas’ pada tahun 2001 Ekonomi
Kreatif pertama kali diperkenalkan.
Ekonomi kreatif menurut John adalah
aktivitas ekonomi sebagai tumpuan
masa depan dengan mengutamakan
tiga komponen yaitu kreativitas, lalu
warisan budaya juga lingkungan. Proses
menciptakan nilai tambah dari ketiga
komponen tersebutlah yang akan
memberikan sumbangsih terhadap nilai
tambah pada suatu perekonomian.
(Carunia, 2017 : 10).
Arjana dalam buku Anggri Puspita Sari
memaparkan bahwa ekonomi kreatif
menurut pandangannya adalah industri
yang
hadir
untuk
menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
yang sumbernya dari pemanfaatan

kreativitas serta keterampilan individu.
(Anggri, 2020 : 4).
Ekonomi kreatif dapat ditimbulkan dari
kreativitas masyarakat dengan modal
utamanya yaitu mengasah keterampilan
agar mampu memproduksi barang atau
jasa yang bernilai ekonomi. Kreativitas
serta keterampilan masyarakat tersebut
tidak lepas dari karakteristik budaya,
SDA (Sumber Daya Alam), serta
geografis yang menjadi keunikan dari
tempat tinggal masyarakat tersebut.
(Afni, 2019 : 2).
Ekonomi kreatif terbagi atas 16
subsektor yang dikembangkan, meliputi
aplikasi dan game developer; arsitektur;
desain interior; desain komunikasi
visual; desain produk; fashion; film,
animasi, dan video; fotografi; kriya;
kuliner; musik; penerbitan; periklanan;
seni pertunjukan; seni rupa; dan televisi
dan radio. (Mauled, 2010 : 231-232).
Dari beberapa subsektor yang telah
dipaparkan, yang penulis teliti termasuk
golongan subsektor kriya atau kerajinan
yang berbahan dasar tekstil yang dapat
dibuat menjadi baju, tas, serta aksesoris
lainnya.
Menurut Daubarite dan Startiene dalam
bukunya Carunia Mulya Firdausy
menilai bahwa ekonomi kreatif
mempunyai peran atau pengaruh
terhadap perekonomian suatu negara,
diantaranya sebagai berikut.
a. Peningkatan ekonomi kreatif di
suatu wilayah atau negara akan
berimbas pada menurunnya tingkat
pengangguran karena tersedianya
banyak peluang lapangan kerja.
b. Pertumbuhan dari ekonomi kreatif
dapat memberikan sumbangsih
terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) di suatu wilayah atau negara.
c. Ekonomi
kreatif
juga
dapat
meningkatkan pertumbuhan ekspor
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suatu negara melalui peningkatkan
secara kuantitas dan kualitas hasil
produk ekonomi kreatif.
d. Peran penting lainnya dengan
adanya ekonomi kreatif dapat
menciptakan peluang di masyarakat
untuk
terlibat
dalam
mengembangkan ekonomi kreatif itu
sendiri.
e. Selain itu, ekonomi kreatif juga
berperan membawa pengaruh di
masyarakat
terhadap
pengembangan sosial budaya.
f. Hasil produksi dari kegiatan ekonomi
kreatif
berpengaruh
pada
peningkatan mutu atau taraf hidup
di dalam masyarakat.
Modal kreatif atau creative capital,
dalam dunia industri amat dibutuhkan
adanya kreativitas sebagai modal
intelektual seperti merek dagang, hak
cipta, hak paten, desain produk hingga
royalti. Sehingga masih diperlukannya
beberapa modal supaya kreativitas
dapat memberikan dampak positif bagi
hasilnya, sebagaimana menurut Home
Affairs Bureau dalam bukunya Anggi
Puspita Sari, dkk, bahwa dibutuhkan
sebanyak empat modal ekonomi kreatif,
diantaranya sebagai berikut: modal
insani (human capital), modal sosial
(social capital), modal budaya (cultural
icapital), serta modal kelembagaan dan
struktural.
Terdapat
beberapa
indikator
keberlangsungan
ekonomi
kreatif
berdasarkan yang dikemukakan oleh
Deni Dwi Hartono beserta rekan
penulisnya
Malik
Cahyadin,
diantaranya: Produksi, Pasar serta
Pemasaran,
Manajemen
serta
Keuangan,
Kebijakan
Pemerintah,
Kondisi Ekonomi, Lingkungan, dan
Kemitraan/Kerjasama Usaha. (Deni,
2013 : 230).

Konsep Kerajinan Kriya
Pemaknaan kerajinan di Eropa adalah
sesuatu kemahiran dalam berkarya,
sedangkan pemaknaan kerajinan di
Indonesia adalah seseuatu proses
dalam berkarya funa menghasilkan
suatu barang. Organisasi Pendidikan,
Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(UNESCO)
menilai
bahwa kerajinan itu interpretasi
tentang keahlian tradisional.
UNESCO
juga
menilai
terkait
kemahiran/keahlian
melakukan
penciptaan kerajinan jauh lebih berarti
daripada output yang dihasilkan. Oleh
karenanya, agar ilmu serta keahlian
tentang kerajinan semakin meluas,
perlu adanya upaya mendorong para
pengrajin agar dapat mengajarkan hal
tersebut kepada orang lain.
UNESCO pun akan menerangkan aturan
bagaimana pengrajin mengeskpresikan
keahlian yang dimilikinya, misal
keahlian apa saja yang dibutuhkan,
serta penggunaan barang-barang hasil
kerajinan.
Organisasi
ini
juga
mengemukakan bahwa output atau
hasil produksi dari kerajinan tidak hanya
sebatas dari bahan-bahan serta
jumlahnya. Namun dengan tetap
memperhatikan
unsur
keunikan
kerajinan, seperti mulai dari budaya,
tradisional,
dekoratif,
fungsional,
berguna, indah, artistik, hingga kreatif.
(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI, 2014 : 57).
Merujuk pada buku yang berjudul
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru
Indonesia Menuju 2025, kerajinan
(kriya) dideskripsikan sebagai berikut.
Kerajinan Kriya termasuk komponen
seni rupa terapan dengan penafsiran
sebagai titik temu dua unsur yaitu
antara desain juga seni yang asalnya

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

98

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
dari warisan adat istiadat atau gagasan
kontemporer yang kemudian hasil
akhirnya bisa berupa suatu karya seni,
karya dekoratif dan hias, serta karya
fungsional.
Kriya
digolongkan
berdasarkan
pada
teknik
dan
materialnya
juga
pada
model
produknya.
Subsektor kerajinan kriya memiliki
ruang lingkup yang digolongkan kepada:
jenis produk, bentuk produk, pelaku
dan skala, juga jenis bahan dan teknik.
Ruang lingkup subsektor kerajinan kriya
secara mendetail dijabarkan sebagai
berikut:
a. ditinjau dari jenis produknya terbagi
atas dua.
1) Art-craft (kerajinan/kriya seni)
dimaknai sebagai wujud ekspresi
individu dengan pengaruh dari
prinsip-prinsip seni.
2) Craft-design
(kerajinan/kriya
desain) dimaknai sebagai wujud
pencapaian dari nilai komersil
yang
dalam
proses
memproduksinya menggunakan
prinsip-prinsip desain.
b. Ditinjau dari bentuknya terbagi atas
dua dan tiga dimensi.
1) Dua dimensi, seperti lukisan,
relief dan ukiran.
2) Tiga dimensi, seperti patung,
busana adat, perhiasan, mainan,
alat-alat dapur, barang pecahbelah.
c. Ditinjau dari pelaku dan skala
produksinya terbagi atas handy
craft,, individual craft dan limited
edition.
d. Handycraft
dimaknai
sebagai
kerajinan/kriya
yang
proses
produksinya
dilakukan
secara
massal. Kerajinan kategori ini terbagi
atas dua.
1) Limited edition craft merupakan
kerajinan/kriya
yang
proses
produksinya secara terbatas.

Pelakunya seperti pengrajin yang
bekerja
di
bengkel/studio
kerajinan.
2) Individual
craft
merupakan
kerajinan/kriya
yang
proses
produksinya
secara
satuan.
Pelakunya
seperti
seniman
pengrajin (artist craftman) di
studio.
e. Ditinjau dari bahan yang digunakan
terbagi atas keramik, kertas, tekstil,
kaca, logam, tekstil dan lain
sebagainya.
f. Ditinjau dari teknik yang digunakan
terbagi atas tenun, batik (tekstil),
salbing (keramik), teknik pahat
(ukir), pilin, dan rakit, cetak.
Konsep Pendapatan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) diterangkan bahwa defenisi
pendapatan ialah hasil kerja dari usaha
dan lain sebagainya. (Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2010:
1026).
Selain itu pengertian pendapatan
menurut kamus manajemen dapat
diartikan sebagai hasil yang diterima
individu atau kelompok berupa uang
yang bentuknya bisa seperti gaji, upah,
laba, ongkos, komisi, sewa, dan bunga.
Menurut buku Pengantar Ekonomi,
Gregory Mankiw mengatakan bahwa
pendapatan masyarakat itu dapat
diartikan
sebagai
pendapatan
perseorangan atau personal income
yang bersumber dari pendapatan yang
mereka peroleh di sektor rumah tangga
maupun
bisnis
ekonomi
non
perusahaan. (Umi, 2017 : 56).
Pengertian lain pendapatan ialah
perolehan yang diterima individu atau
keluarga dari hasil bekerja. Terdapat
beberapa
pekerjaan
masyarakat,
diantaranya
pedagang,
peternak,
petani, buruh, nelayan, yang bekerja di
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sektor swasta maupun pemerintah.
(Ahmad, 2020 : 7). Dengan bekerja
seseorang
bisa
mendapatkan
pendapatan dari hasil pekerjaan yang
telah ia kerjakan. Sebagai Tuhan Yang
Maha Agung Allah SWT telah
menganugerahkan
kepada
setiap
hamba-Nya yang bertakwa juga
beriman kehidupan serta kekayaan yang
terjamin sebagai wujud pemberian dan
balasan Allah SWT terhadap kesyukuran
dan keshalihan setiap hamba-Nya.
(Hepi, 2017 : 4).
Tak luput, Ia juga memberikan kepada
setiap hamba-Nya yang zalim lagi ingkar
berupa
ketakutan,
kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, buah-buahan
serta kehidupan yang terasa sulit lagi
sempit sebagai wujud teguran dan
hukuman dari Allah SWT sebagaimana
kalamullah dalam QS. Ath-Thalaq : 2-3
yang berbunyi:
ْ
ُ ُْ
ﱠ
( ﱠو َ ْرزقه ِم ْن2) ۙ  َو َم ْن ﱠيت ِق ا َۗ َ ْج َع ْل له َمخ َرجا.....
َُ َ َ ْ ُ ﱠ
َ ْ َََ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ﱠ
ح ث ﻻ ح ۗ ِسب ومن يتو ل ع ا ِ فهو حس ه ِۗان
َ
َْ
َْ
ُ َ
ُ
(3) ا َ ِالغ ا ْمره قد َج َع َل ا ِل ﱢل ْ ٍء قدرا
Artinya:
“Barang siapa bertakwa kepada Allah
SWT niscaya Dia akan membukakan
jalan keluar baginya, dan Dia
memberinya rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangka. Dan barang siapa
yang bertawakal kepada Allah niscaya
Dia akan mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan
urusan-Nya. Sungguh, Allah telah
mengadakan ketentuan bagi setiap
sesuatu”.
Konsep
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Bersumber dari Blanchard dalam
bukunya Dadang Solihin mendefinisikan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
sebagai upaya dalam peningkatan
derajat dan martabat setiap elemen
masyarakat sehingga dapat mereka

mampu keluar dari jerat kemiskinan,
kebodohan, serta keterbelakangan.
Berarti dengan kata lain proses
memberdayakan
masyarakat
merupakan
upaya
peningkatan
kemampuan serta kemandirian pada
diri masyarakat. (Dadang, 2019 : 26-27).
Fokus dari pemberdayaan masyarakat
pada umumnya terdapat pada aspek
ekonomi, pendidikan, budaya, ataupun
aspek lainnya yang terdapat di suatu
wilayah. Pemberdayaan masyarakat
melalui potensi ekonomi memberikan
pengaruh besar terhadap upaya dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Bentuk pemberdayaan
masyarakat bisa ditempuh dengan cara
menemukenali potensi serta keahlian
yang masyarakat punya melalui diklat
(pendidikan
dan
pelatihan),
penyuluhan, bimbingan, dan lainnya.
(Bagong, 2013 : 48-50).
Pemberdayaan masyarakat memiliki
tujuan akhir yakni memperbaiki nilainilai manusia agar bisa menjadi pribadi
yang unik walaupun di tengah
heterogenitas manusia lainnya, mandiri
serta merdeka. (Neila, 2018 : 6).
Menurut Totok (2017) terdapat
beberapa
tahapan
dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat
diantaranya terdiri dari tahap pertama
(seleksi
wilayah),
tahap
kedua
(sosialisasi pemberdayaan ekonomi
masyarakat), tahap ketiga (proses
pemberdayaan ekonomi masyarakat),
dan tahap keempat (pemandirian
masyarakat).
Konsep Etika Bisnis Islam
Mengutip buku karangan Azhari Akmal
Tarigan, berkaca pada tren modern,
dunia bisnis tidak lagi hanya
membutuhkan etika bisnis semata
melainkan juga spiritual bisnis, yang
mana praktik bisnis orientasinya tidak
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hanya pada etika umum semata,
melainkan lebih dari itu praktik bisnis
sebagai wujud menerjemahkan sifatsifat Allah SWT yang tercermin dari
tidak hanya mengumpulkan keuntungan
materi saja tetapi juga mengumpulkan
ketenangan serta kepuasan batin.
(Azhari, 2016 : 6).
Menurut (Isnaini, 2015 : 254) memang,
setiap individu diperintahkan untuk
memaksimalkan potensi diri dengan
bekerja
sesuai
keilmuan
serta
kapasitasnya agar mampu berdiri
sendiri dan terhindari dari kemiskinan
sebagaimana Rasulullah membangun
pondasi pembangunan perekonomian.
Akan tetapi bangunan yang kokoh tidak
akan sempurna bila tidak dibingkai
dengan etika dan kesalehan, sebab
etika
akan
menyempurnakan
perekonomian, sehingga rahmat dan
keberkahan dari Allah SWT. akan selalu
dilimpahkan kepada seluruh penduduk
di negara tersebut seperti kandungan
QS. Saba : 15 (baldatun thayyibatun wa
rabbun ghafir).
Menurut Sunarji (2017) lewat bukunya
berjudul
‘Pengantar
Bisnis’
mengemukakan bahwa ada lima prinsip
etika bisnis Islam, meliputi: kesatuan
(tauhid/unity),
keseimbangan
(adil/equilbrium), kehendak bebas (free
will), tanggung jawab (responbility), dan
kebenaran.
Dalam ekonomi Islam, masih terdapat
satu hal penting yang bersangkutan
dengan prinsip etika bisnis Islam, yakni
tanggung jawab perusahaan terhadap
masyarakat. Buchari Alma dalam
bukunya Isnaini Harahap dan M. Ridwan
disebutkan bentuk tanggung jawab
suatu pekerjaan adalah menjaga mutu
dan kualitas baik output produk
baraang/jasa agar konsumen tidak
kecewa. Agar produk yang dihasilkan

terjamin secara mutu dan kualitasnya
maka perlu adanya pengembangan dari
segi sumber daya manusia yang dalam
hal ini adalah tenaga kerjanya.
Jika dibahas lebih lanjut, pekerja/
karyawan yang dikatakan bermutu dan
berkualitas itu adalah mereka yang
memiliki keimanan dan ketakwaan,
berbudi pekerti luhur, berdedikasi
tinggi, bertanggung jawab, memiliki
kesehatan fisik dan mental, juga
kompeten dalam bidangnya massingmasing. Sebab pertanggungjawabannya
bukan hanya kepada pemimpin tetapi
juga kepada Tuhan.
Selain itu tuntutan sebagai manusia
adalah bertanggung jawab tidak hanya
kepada sesama manusia namun juga
kepada lingkungan hidup (ekologi).
Sebab pembisnis ataupun pihak
perusahaan tidak hanya terfokus
menghasilkan
barang/jasa
yang
dibutuhkan konsumen lebih jauh dari
itu juga perlu diperhatikan segala
bentuk etika/moral,
ketentuan
hukum/peraturan
serta
respons
konsumen. (Isnaini, 2016 : 103-104).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis
pendekatan
kualitatif
deskriptif.
Sugiono
memaparkan
metode
pendekatan kualitatif bertumpu pada
paham postpositivisme sekaligus dapat
dikatakan
metode
penelitian
naturalistik karena instrumen kuncinya
adalah peneliti itu sendiri serta yang
dihasilkan dari penelitian kualitatif ini
bukan kepada generalisasi tetapi
makna. (Sugiono, 2018 : 17-18).
Pendekatan kualitatif ini lebih condong
menggunakan analisis mendetail atau
mendalam (in-depth analysis) yakni
menganalisis masalah secara satu
persatu sebab karakteristik setiap
masalah itu tidak sama antara yang satu
dengan yang lain.
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Pada penelitian ini lokasi penelitian
dilakukan di Ardhina Batik Medan yang
berada di Jalan Bersama Gg. Bersama
No. 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan
Medan Tembung, Provinsi Sumatera
Utara. Dengan subjek penelitian adalah
pemilik, pengrajin/pekerja Ardhina
Batik Medan, pihak desa terkait seperti
Lurah. Adapun teknik pengumpulan
data yang peneliti gunakan diantaranya
sebagai berikut, diantaranya teknik
wawancara/interview,
teknik
observasi/pengamatan, dan teknik
dokumentasi.

data yang jenuh. Analisis data yang
dilakukan pada penelitian kualitatif
dimulai dari pengumpulan data lalu
disusul dengan perangkuman atau
reduksi data kemudian penyajian atau
display data hingga tahap akhir
penarikan kesimpulan atau verifikasi.
(Ahmadi, 2016 : 81). Serta peneliti
menggunakan triangulasi sumber dan
teknik sebagai uji keabsahan atau
kevalidan data dalam penelitian yang
dilakukan, yakni triangulasi sumber dan
teknik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Ekonomi Kreatif Bidang Kriya
Dalam Meningkatkan Pendapatan
Pengrajin
Pendapatan pengrajin berdasarkan
batasan masalah tahun 2019-2020
ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Peneliti menggunakan teknik analisis
data secara interaktif melalui analisis
data model Miles dan Huberman yang
dituangkan pada bukunya Sugiono
dengan menerangkan bahwa analisis
tersebut dilaksanakan secara kontinu
sampai rampung sehingga dihasilkan
Tabel 1.3 Pendapatan Pengrajin Tahun 2019-2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Pengrajin
Agus
(Tukang Pemasaran)
Mela
(Tukang Blok)
Rina
(Tukang Blok)
Endang
(Tukang Blok)
Fitri
(Tukang Blok)
Siti
(Tukang Blok)
Dedek
(Tukang Blok)
Asanta
(Tukang Warna)
Rojidah
(Tukang Merebus)
Fitri
(Tukang Merebus)
Yudi
(Tukang Cap)
Agus
(Tukang Cap)

Pendapatan
Tahun 2019 (Rp)

Pendapatan
Tahun 2020 (Rp)

400.000

600.000

550.000

700.000

550.000

700.000

550.000

700.000

550.000

700.000

550.000

700.000

550.000

700.000

2.300.000

2.500.000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.500.000

*Data diolah tahun 2020.
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Dari tabel yang telah ditunjukkan, dapat
dilihat bahwa adanya peningkatan dari
12 pengrajin di Ardhina Batik Medan
yang mana pendapatannya lebih tinggi
daripada
peningkatan
di
tahun
sebelumnya.
Peran Ekonomi Kreatif Bidang Kriya
Dalam Meningkatkan Pendapatan
Pengrajin Menurut Perspektif Etika
Bisnis Islam
Dari pembahasan yang telah dituangkan
di atas dapat diketahui bahwa Ardhina
Batik Medan dalam menjalankan
usahanya telah mengikuti pelatihan dari
pemerintah setempat agar kualitas dan
kreativitas serta inovasi dari para
pengrajin dapat lebih berkembang
sehingga dapat bersaing dengan
industri batik lainnya. Selain itu yang
terpenting
juga
mereka
mengikutsertakan
ibu-ibu
sekitar
sebagai tenaga pekerja di Ardhina Batik
Medan sebagai upaya pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
Dalam pengembangan itu, tentunya
akan menambah produktivitas serta
pendapatan dari para pengrajin. Hal
tersebut seperti penuturan sebelumnya
dari sekretaris sekaligus bendahara
Ardhina
Batik
Medan,
mereka
mengikuti kemauan pembeli dan bisa
melihat keadaan pasar, seperti motif
batik mereka buat biasa paling diminati
misal walikotanya asal Mandailing,
maka mereka banyak memproduksi
motif tersebut. Hal itu juga terbukti dari
tabel kenaikan pendapatan yang
pengrajin Ardhina Batik peroleh di
tahun 2019-2020.
Dalam melakukan usaha kerajinan batik,
para pengrajin Ardhina Batik Medan
juga orientasinya tidak hanya mencari
keuntungan dunawi saja tetapi juga
mencari ridha Allah SWT, Ardhina Batik

Medan telah menjalankan beberapa
prinsip etika bisnis Islam, diantaranya:
1. Kesatuan (Tauhid/Unity)
Seperti halnya dengan wawancara
kepada
salah satu pengrajin
bernama Yudi sebagai Tukang Cap
Ardina Batik Medan ia mengatakan
bahwa “Sebagian keuntungan yang
diperoleh Ardhina Batik Medan, Pak
Edy selaku pemilik usah batik ini
secara rutin mengeluarkan infaq di
setiap hari jumat ke Masjid
Muhammadiyah di Jalan Pertiwi, Kel.
Bantan, Kec. Medan Tembung.
Selain itu juga setiap masuk waktu
sholat, kami diperintahkan untuk
menjeda pekerjaan agar melakukan
ibadah sholat kemudian setelah
selesai baru melanjutkan pekerjaan
masing-masing.
2. Keseimbangan (Adil/Equilbrium)
Situasi adil membuat saling suka
sama suka antara penjual dan
pembeli. Seperti yang diutarakan
pengrajin bernama Siti, Tukang Blok
Ardina Batik Medan bahwa “Jika
terjadi barang cacat/rusak dari
Ardhina Batik Medan ini, boleh dan
harus dikembalikkan lagi oleh
konsumen
agar
dapat
penggantinya”.
3. Kehendak Bebas
Dalam pandangan Islam, manusia
diberi
kebebasan
dalam
mengembangkan potensi yang selagi
tidak keluar dari aturan Allah SWT.
Ardhina
Batik
Medan
juga
menerapkan bentuk prinsip ini, hal
itu dapat dilihat dengan tempat dari
toko batiknya yang dirancang bagus
agar tampak indah dipandang,
termasuk
juga
bebas
dalam
berkreasi memadukan antar motif
sesuai selera konsumen.
4. Tanggung Jawab
Selama menjalankan usaha, Dina
selaku Sekretaris dan Bendahara
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Ardina Batik Medan mengatakan
Ardhina
Batik
Medan
bertanggungjawab
atas
segala
kecacatan
ataupun
kerusakan
barang yang diterima konsumen,
konsumen berhak memulangkan
barang yang cacat/rusak tersebut
untuk mendapatkan penggantinya
dengan barang dan harga yang sama
dengan ketentuan selama barang
tersebut baru dibeli dan belum ada
digunakan.
Peran Ekonomi Kreatif Bidang Kriya
Dalam Meningkatkan Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
(Pengrajin)
Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam
Berdasarkan hasil wawancara sekaligus
observasi di lapangan dengan melihat
dan merasakan langsung energi
semangat dan daya juang para
pengrajin Ardhina Batik Medan dalam
upaya mengembangkan usaha ekonomi
kreatif khususnya pada bidang yang
mereka tekuni yaitu kriya (kerajinan)
batik, ternyata mampu memberikan
peran
terhadap
pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
Diantaranya
berperan
terhadap
penciptaan lapangan kerja seperti data
yang sudah dikemukakan sebelumnya
bahwa
Ardhina
Batik
Medan
memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga
yang berasal dari masyarakat sekitar
yang mana mereka dapat meningkatkan
pendapatannya. Ada pun terdapat
beberapa strategi pemberdayaan yang
dilakukan Ardhina Batik Medan agar
dapat
meningkatkan
ekonomi
masyarakat, diantaranya:
1. Pemunkinan
Pemungkinan dianggap sebagai
langkah awal yang dilakukan Ardhina
Batik Medan untuk menghadirkan
suasana
yang
memungkinkan
aset/potensi pengrajin agar dapat
berkembang
secara
optimal.

Bentuknya berupa sosialiasi melalui
door to door bahwasannya Ardhina
Batik Medan memberikan peluang
untuk belajar membatik yang
terbuka secara umum terlebih
kepada masyarakat di Lingkungan
Bantan.
Seperti informasi yang peneliti
peroleh dari hasil wawancara
dengan
sekretaris
sekaligus
bendahara Ardhina Batik Medan.
“Untuk belajar membatik semua
boleh kemari, nanti belajar dulu baru
dikasih alat-alatnya, kalau sudah
mulai bisa membatik bahkan bisa
langsung kerja disini”. Melalui hal
tersebut, diharapkan terciptanya
kesadaran
masyarakat
memanfaatkan aset/potensi diri agar
dapat menghasilkan uang yang bisa
terwujudnya peningkatan kualitas
hidupnya.
2. Penguatan
Penguatan dianggap sebagai langkah
untuk memperkuat kemampuan
serta pengetahuan kapasitas diri
masyarakat yang akan diberdayakan
sehingga
mereka
mampu
memberikan
solusi
terhadap
permasalahan yang dihadapi juga
mencukupi segala hajat hidupnya.
Bentuknya
berupa
pemberian
pelatihan, saling belajar serta
berbagi ilmu, bahkan Edy Gunawan
selaku pemilik Ardhina Batik Medan
sendiri terlibat langsung dalam
mengajari masyarakat ataupun para
pengrajin cara membatik.
Seperti yang diutarakan oleh Asanta,
Tukang Warna Ardina Batik Medan
“Misalnya bagian pewarnaan, ada
kawan yang gak datang kerja, maka
langsung diajari sama Pak Edy. Sekarang
karna sudah terbiasa jadi gak susah, tapi
awal-awal pasti merasa kesulitan, misal
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pegang canting itu harus kita jinakkan
dulu kalau gak, mana bisa cepat kerjaan
kita”.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
peneliti lakukan tentang ekonomi
kreatif bidang kriya di Ardhina Batik
Medan yang berlokasi di Kelurahan
Bantan, Kecamatan Medan Tembung,
maka peneliti menarik beberapa
kesimpulan
diantaranya
sebagai
berikut.
1. Ardhina Batik Medan memiliki peran
terhadap peningkatan pendapatan
yang diperoleh dari tiap-tiap
pengrajin sebanyak 12 orang
tersebut di tahun 2019-2020 yang
mana pendapatannya lebih tinggi
daripada peningkatan di tahun
sebelumnya.
2. Ardhina Batik Medan juga mampu
berperan terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat (pengrajin)
yang berpatokan pada etika bisnis
Islam, sebab dalam menjalankan
usahanya, Ardhina Batik Medan
telah mengikuti pelatihan dari
pemerintah setempat agar kualitas
dan kreativitas serta inovasi dari
para
pengrajin
dapat
lebih
berkembang
sehingga
dapat
bersaing dengan industri batik
lainnya.
Mereka
mengikuti
permintaan
pasar
sehingga
produktivitas kerja semakin terasah
pendapatan pun semakin meningkat.
Selama berjalan 13 tahun dalam
mengelola usahanya, para pengrajin
Ardhina
Batik
Medan
juga
orientasinya tidak hanya mencari
keuntungan dunawi saja tetapi juga
mencari ridha Allah SWT, Ardhina
Batik Medan telah menjalankan
beberapa prinsip etika bisnis Islam

seperti prinsip tauhid, adil kehendak
bebas, dan tanggung jawab.
3. Ardhina Batik Medan selain dapat
berperan pada dua hal diatas, juga
memberikan peranan terhadap
upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat sebagai wujudnya ialah
dengan mengikutsertakan ibu-ibu
sekitar sebagai tenaga pekerja di
Ardhina Batik Medan. Dan juga
dalam melakukan pemberdayaan
ekonomi masyarakat, Ardhina Batik
Medan menerapkan dua strategi
yakni pemunkinan serta penguatan.
Saran
Mengingat harga nilai jual dari produksi
batiknya lumayan mahal sehingga
hanya dari kalangan masyarakat yang
berpenghasilan menengah ke atas saja
yang mampu membelinya. Saran dari
saya, agar pembeli bisa bertambah
lebih
banyak,
bahkan
kalangan
masyarakat
yang
berpenghasilan
standar juga dapat membeli batik di
Ardhina Batik Medan.
Karena fokusnya Ardhina Batik Medan
hanya memproduksi barang yang
memang kualitas tinggi dengan harga
mahal, selain itu mungkin bisa
diproduksi juga barang yang kualitas
standar dengan harga standar pula,
agar memperbesar peluang pembeli
yang datang sehingga pendapatan juga
bisa bertambah.
Segi marketplace secara online belum
terlalu digencarkan, padahal amat
disayangkan
mengingat
kiprah
adanyanya Ardhina Batik Medan ini
merupakan batik pertama yang ada di
Medan. Saran dari saya, sekarang
perkembangan
zaman
sudah
sedemikian canggih, akun sosial media
untuk penjualan secara online bisa
diperbaharui, diperbanyak isi kontennya
dan dibuat lebih kekinian mengikuti
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tren zaman, karna lebih mudah untuk
saat sekarang ini menggait pangsa pasar
dari sosial media. Dengan begitu
menciptakan peluang untuk menambah
lebih berlipat dan akan berperan pada
kenaikan tingkat pendapatan juga
produktivitas para pengrajin Ardhina
Batik Medan sendiri. Bisa juga
memaksimumkan profit sampai 100 %.
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