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"r ndus ui kreatif di Tanah Air
I relatifbelummemperlihat-
I kan kinerja mumpuni.
Maraknya pelanggaran hak
cipta membuat sektor iniber-
gerak tertatih-tatih. Pem-
bajakan hak cipta merupakan
momok menakutkan bagi
pelaku ekonomi kreatif.
Menurut data IPRI pada 2015
(h ttp : / / in t e r n ati on alp rc p e r ty r i
ghtsindex.org), Indonesia
berada pada posisi ke-70 dari
129 negara dengan indeks 4,9.
Bandingkan dengan negara
ASEAN lain seperti Malaysia
6,6, Filipina 5,1, Thailand 4,9,
dan Singapura 8,1. Indeks
tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan hak kekayaan
intelektual di negara ini masih
rendah.,

Saat ini sumbangan indust
kreatif terhadap PDB sebesar
7,5%. Basis industri iniadalah
sumber daya manusia dan ke-
unikan produk akhir yang
notabeneberbasiskontenlokal.
lndustli ini semestinya mampu
melesat lebih iauh mengingat
potensi pasar domestik yang
besar. Namun, pertanyaannya,
bagaimana membumikan eko
nomi kreatifagar medja& sek-
tor unggulan dalam perekono-
mian nasional?

Tantangan
Sektor pendidikan belum

mampu menyediakan ruang
bagi tumbuhnya kreativitas.
Kurikulum sarat beban mata
pelajaran. Guru dipaksa meme-
nuhi target capaian pembelajar

alr dalam jangka waktu tertentu.
Alih-alih persi4pan ujian
nasional (UN), guru berkejaran
dengan jampelajannagarsemua
topik yang di-UN-kan tersam
paikan kepada siswa, Iayaknya
supir bus Metromini kejar se-
toran. Akibatnya, materi pe-

lajaran lebih mengasah aspek
kognitif. Siswa dipasung de-
ngan tugas harian tanpa sem-
pat lagi bersosialisasi de-
ngan lingkuagan sekitar.
Tugas pun dikerjakan
sesuai pakem. Ketika
melenceng dari pa-
kem, janganberhanp
mendapat nilai ba-
gus. Padahal, kreati-
vitas sejatinya se-
ringkali melanggar
palem yang ada.

Lingkungan sosial
budaya belum kondu-
sif menularkan virus
kreativitas. Ketika
ada anggota masya-
rakat memiliki ide
kreatif yang men-
dobrak tatanan sosial,
dianggap orang aneh.
Bisa dibayangkan keativitas
anak [ndonesia manakala me-
reka tidak mendapatkan ruang
gerak melahtkan ide keatifbaik
di sekolah maupun lingkungan
sosial. Belum lagi minimnya
penghargaan bagi para pekerja
seni membuat industri kreatif
tidaktumbuh.

Pendidikan kreativitas mi-
nim diajarkan dalam keluarga.
Orang tua enggan menanam-
kan sikap kewirausahaan ke-
pada anak. Orang tua selalu
berharap anaknya mendapat
pekerjaan mapan kelak setelah
lulus kuliah. Pola asuh protektif
seringkali kontraprodukti{bagi
anak. Anak takut untuk me-
ngeluarkan ide kreatif selama
orang tua selalu menyalahkan,
bahkanmemarahisikapnyelene&.
Meski sering anak diminta ikuti
ekstrakurikuler menari atau
gamelan, sebatas mengasah.

sikap danrasa. Tidak mmgaiar-
kan lebih jauh nilai ekonomis
darisenibudayayangdip"lai"ri.
lni akibat pemahaman orang
tua terhadap ekonomi kreatif
terbatas.

Pemerintah setengah
hati membantu per-
kembangan ekonomi
kreatif. Benar bahwa
berbagai regulasi proeko-

nomi kreatif dikeluarkan,
namun pada tataran imple-
mentasi masih minim al<si.

Lemahnya penegakan hukum
atas peinbajakan misalnya
menyebabkan pelaku industri
kreatif mati lemas. Padahal,
berbagai studi membuktikan
ada keterkaitan perlindungan
hakcipta terhadappertumbuh-
an ekonomi. Tentu tidak adil
bila ide kreatif dihargai dengan
pembiaran maraknya pelang-
garan hak cipta. Belum petuh
terdengar di negeri ini pelaku
pembaiakanhakciptadihukum
seberat-beratnya.
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Proekonomi Kreatif
Tentunya selalu ada solusi

tiap masalah. Pertama, Perlu
revolusi mental rneminjam
istilah Jokowi dalam pendidik-
an. Kurikulum harus mamPu
membuka ruang bagi tumbuh
kembang kreativitas siswa.

Orientasi metode meng-

ajar seyogianya menYe-

nangkan dan membuka
peluang aktivitas eks-

plorasi pengetahuan.
SaatnYa guru men-
dapatkan Pelatihan
intensifberbagaime-
tode belaiar meng-
ajar kreatif. Metode
belajar mengajar
yang daPat menYe-

imbangkankemam
ouan otak kiri dan
tianan anak. Selain

itu, pendidikan kewira-

usahaan jugaPerlu dan
harus diajarkan di sekolah

sejakdini.
Kedua. Pemerintah Pusat

dan daerah harus lebih Pro-
ekonomi kreatif. Dengan

kearifan lokalnYa, desa me

miliki potensi modal ekonomi
kreatif. Dana desa semestinYa

diarahkan untuk membiaYai
program kewirausahaan desa.

Ekonomi kreatif berbasis bu-
daya lokal perlu ditingka*an.
Keragaman etnik dan budaYa

menjadi ung-gulan komPetitit
yangpatut dikelola agar mem

beri nilaitambah ekonomi Ke-

rajinan tangan dengan ke-
khasan masing-masingdaerah
misalnya perlu diPerkuat se-

iring dengan Pesatnya Per-
tumbuhan industri Pariwisata
tanahair. ManajemenPemasar-
an ditengarai meruPakan ke-

lemahan industri " han dY craft
"kita sehinggaPerlu diberiPer-
hatian khusus.

Kehfa, Penguatan kaPasitas

badan ekonomi kreatif.
Memang usia badan ini,masih
seumur jagung. namun haraP-

an masyarakat terhadaP badatl

ini sangat tinggi. Koordinasi
lintas kementerian atau lem
baga perlu diharmonisasikan.
Dalam rangkapemberantasan
pembajakan hak ciPta, badan
ini perluberkoordinasi dengan
lembagapenegakhukum. Pem-

bajakan karya ciPta dalamben-
tuk apa pun jelas merugikan
pendapatan negara. Mereka

tidak pernah membaYar Pajak.
Badan ini pun semestinya
intens melakukan sosialisasi
urgensiekonomikreatif keber-
bagai pengampu kePentingan,
khususnya di sekolah, kamPus,

dantentu mediamassa
I(eempat, kemudahan meng-

urus hak kekayaan intelektual.
Mengurus hakpaten di negeri
ini, selain berbelit-belit, juga

mahal. Lamanya PenYelesaian
paten menyebabkan Pelaku
ekonomi kreatif enggan

menqaiukan Perlindungan
keka-vaan intelektual Perlu

terotosan dariinstansiterkait
agar masyarakat mendaPat ke

mudahan [ayanan dalam Peng-
aiuan hak kekaYaan intelek-
tual. Bahkan bila Perlu tanPa

biava,
kelima, penguatan daYa

saing UMKM. Sektor ini ber-
sentuhan langsung dengan
ekonomi kreatif. Para Pem-
buat aplikasi Peranti lunak,

fashion, keraiinan tangan lebih
banyak dari kalangan UMKM.
Pemberian insentif Pajak Perlu
diupayakan agar UMKM di
industri kreatif berdaYa saing

tinggi. Sudah saatnYa BU MN/D
berperan lebih aktif sebagai

bapak angkat bagi UMKM
industri kreatif.

Pada akhimya kita berharaP

ekonomi kreatif mamPu men
jadi kekuatan baru bagi Per-
ekonomian nasional. Bukan se
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kadar slogan pencitraan, na
mun nyata n

di . Ada m1

kreatif menggeliat Pada 2016
Semoga.a


