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SAM BUT AN 
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

Assalamu'a/aikum Warrahmatullah Wabarakatuh 

Puj i dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME yang telah 
memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehi ngga Buku Konsepsi 
Kreativitas Anugerah Baksyacaraka Tahun 20 1 6  dapat d iselesaikan 
dengan baik. 

Sebagai Kementerian yang mengoordinasikan bidang pembangunan 
manusia dan kebudayaan, dirasa sangat berkepenti ngan untuk 
mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif. Dalam konteks in i  
kami mencoba berpiki r hol i stik dengan meyakin i  bahwa tumbuhnya 
ekonomi kreatif yang saat in i  menjadi andalan Negara - Negara 
maju ,  hanya dapat tumbuh di masyarakat yang kreatif. Penciptaan 
masyarakat yang kreatif dapat dilakukan mela lui penciptaan 
prakondis i  yang kondusif bai k dalam hal kebijakan-kebijakan 
Pemerintah yang ramah terhadap upaya peni ngkatan kreativitas, 
mendorong kontri busi positif dun ia usaha, mendorong peran 
cendekiawan atau para akademis i  yang kompeten terhadap 
peni ngkatan kreativitas, dan meminta komunitas kreatif untuk 
berperan lebih dari biasanya. 

Diawali oleh pemahaman seperti itu lah kemud ian konsepsi anugerah 
Baksyacaraka lah i r, yaitu untuk mendorong Pemeri ntah Kabupaten 
dan Pemerintah Kota menciptakan kondis i  yang bai k dalam 
menumbuhkan kreativitas d i  masyarakatnya. 

Untuk memberi kan anugerah Baksyacaraka, tentunya dibutuhkan 
suatu pen i laian yang terukur dan mampu d iuji dalam berbagai aspek, 
baik aspek konsepsi kei lmuannya maupun dari aspek penghitungan 
tekni s  dalam peni laian. Oleh karena itu, saya sangat berterima kas ih 
kepada Tim Pen i la i  Baksyacaraka yang terdi ri dari para akademisi 
da\1 praktis i kreatif yang berkompeten d i  b idangnya masing- masi ng, 
yang telah berhas i l  menyusun Buku Konsepsi Kreativitas Anugerah 
Baksyacaraka in i .  Buku in i  adalah acuan konsepsi pengembangan 
upaya penciptaan masyarakat yang kreatif secara umum dan 



merupakan acuan konsepsi pengukuran dalam meni lai 
penganugerahan Baksyacaraka kedepan. 

Semoga buku in i  bermanfaat, semoga kesungguhan dan keikh lasan 
kita berbhakti kepada bangsa dan Negara akan selalu d i ridhoi Allah 
SWT Tuhan Yang Maha Esa. 

Wassalamu 'a/aikum Warahmatu/lahi Wabarakatuh. 

Jakarta, Desember 20 1 6  
Deputi Bidang Koordi nasi Kebudayaan 

Haswan Yunaz 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Salam Sejahtera, 

Perkenankan terlebih du l u  kami  mengucapkan puj i  syukur 
kehad i rat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas l impahan rahmat 
dan karun ia-Nya kita semua d iberi kesehatan dan kelancaran 
untuk dapat menyelesa ikan Buku "Pedoman Pemberian 
Anugerah Baksyacaraka Tahun  20 1 6". Kemudian, atas nama 
seluruh anggota Dewan J u ri ,  kami j uga i ngi n mengucapkan 
terima kas ih  yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan 
dan staf Kedeputian V, Koord inasi Kebudayaan, Kementerian 
Koord inator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
yang telah memberikan kepercayaan dan apres iasi nya kepada 
kami untuk terl i bat aktif, secara umum dalam upaya 
pengembangan budaya/perilaku kreatif masyarakat, dan secara 
khusus dalam kegiatan pemberian Anugerah Baksyacaraka 
Tahun  20 1 6. 

Sebagaimana d iketahu i  bersama Pemberian Anugerah 
Baksyacaraka pada tahun  20 1 6  in i ,  merupakan pemberian 
anugerah yang ketiga kal i nya, setelah pertama kal i  d i laksanakan 
pada tahun  20 1 2, d isusu l  kemud ian pada tahun  20 1 4. 
Selanjutnya sesuai dengan eval uasi yang d i lakukan terhadap 
penyelenggaraan Anugerah Baksyacaraka sebe lumnya dan 
selaras dengan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi 
kelembagaan dari Kementerian Koord inator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat menjad i Kementerian Koord inator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ,  maka dalam 
pemberian Anugerah Baksyacaraka Tahun  20 1 6  terdapat 
�eberapa buti r penyempurnaan. Bi la pada Tahun  20 1 2  dan 
Ta:hun  20 1 4, penjelasan dalam dua buku,  yaitu I )  Pedoman 
Umum Pemberian Anugerah Baksyacaraka; dan q2) Petunj uk  
Tekn is  Pen i laian Anugerah Baksyacaraka, maka pada Tahun  
20  1 6  i n i  telah d isusun 3 (tiga) Buku,  yang terd i ri dari : 
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a) Buku Kesatu, dengan judu l  Konsepsi Kreativitas dan 
Anugerah Baksyacaraka. Buku ini memuat materi antara 
la in falsafah kreativitas, has i l  penel itian tentang makna 
kreativitas di berbagai negara, konsepsi atau teori 
psikologi tentang kreativitas, peran kreativitas dalam 
masyarakat, berbagai wacana pen i laian kota kreatif, 
substansi dan pelaksanaan Anugerah Baksyacaraka 
sebelumnya, serta kreativitas dan perubahan peradaban . 

b) Buku Kedua, dengan judu l  Pedoman Pemberian Anugerah 
Baksyacaraka Tahun 20 1 6. Buku i n i  memuat kerangka 
pemik iran, substansi dan pendekatan pen i laian, kemudian 
mekanisme dan jadwal kegiatan dalam pemberian 
Anugerah Baksyacaraka Tahun  20 1 6. 

c) Buku Ketiga, dengan judu l  Petunj uk Tekn is Uukn is) 
Pen i laian Anugerah Baksyacaraka Tahun 20 1 6. Buku · i n i  
memuat kesepakatan Dewan J u ri dalam memberi kan 
pen i laian, baik  untuk pen i laian dengan metode kuantitatif 
maupun untuk pen i laian dengan metode kual itatif yang 
akan d iberlakukan pada setiap tahap pen i laian, yaitu tahap 
admin istras i ,  tahap presentasi dan tahap verifi kasi lapang. 

Tentu saja kami sadari bahwa berbagai penyelarasan 
dan penyempurnaan tersebut bel um dapat memuaskan semua 
pihak. Namun demikian perl u j uga d ikemukakan bahwa ketiga 
Buku tersebut, pada dasarnya d isusun melalu i  berbagai 
tahapan, yaitu selai n melal u i  forum d iskusi i ntensif d i  ti ngkat 
pusat, j uga d i lakukan dengan d iskusi terbuka dengan SKPD d i  
bidang budaya pada 6 (enam) Kab/Kota, yaitu Kabupaten 
Klungkung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Muaro Jambi , Kota 
Bogor, Kota Medan dan Kota Pontianak. 

Harapan dari tersusunnya ketiga buku Anugerah Baksyacar�ka 
tersebut adalah makna dan n i la i-n i lai peri laku (budaya) kreatif 
yang telah d iuraikan dapat memberikan insp irasi kepada 
setiap warga masyarakat dalam keh idupan sehari -hari untuk 
berbudaya/berperilaku kreatif. 

4 



Akhi r  kata, semoga penyusunan buku-buku tersebut 
bermanfaat bagi para pihak yang berkepenti ngan dengan upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif, dan tak l upa kami  
haturkan Salam Kreatif. 

Wassa/amualaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 7 Apri l 20 1 6. 
Hormat Kami ,  
Ketua Dewan Juri Pemberian 
Anugerah Baksyacaraka, 

DR. Bambang Setiad i  (APU). 
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BAB I. PENDAH ULUAN 

1 . 1 .  Latar Belakang 

Dalam menempuh perjalanan pada abad ke 2 1 ,  baik 
sekarang maupun masa yang akan datang, tampaknya menjad i 
" l n san Kreatif' merupakan tuntutan bagi setiap ind iv idu agar 
dapat bersa ing, terutama dalam d i namika perekonomian yang 
semaki n kompetitif dan terintegrasi .  Dengan demikian 
peri laku kreatif (creative behavior) merupakan modal utama 
yang sangat penting dalam upaya meni ngkatkan daya saing, 
bai k  bagi i nd iv idu maupun bagi sebuah bangsa. Kreativitas 
membuat seseorang mampu merubah suatu benda yang hanya 
mengutamakan fungsi menjad i sebuah karya yang un ik, penuh  
esteti ka dan  meni ngkatkan kual itas h idup  bagi para 
penggunanya. 

, Pola p ik ir kreatif d i pandang menjad i komponen pal i ng 
penti ng dalam mewujudkan perubahan d i  era peradaban 
konseptual .  Hal ini d i kemukakan oleh David H. Pi nk, dalam 
bukunya : "Whole New Mind Moving from the Information Age to 
the Conseptual Age", (Crows nest N.S. W, Allen and Unwin, 2005). 
Bel iau telah memetakan kebutuhan masyarakat pada setiap 
abad dan menjelaskan bahwa secara umum telah terjad i 
pergeseran kebutuhan dalam masyarakat. Pada abad ke 1 8  
h ingga abad ke 20 (era pertanian, lal u era industri dan era 
i nformasi )  i nd ividu d i hadapkan pada kond is i  keterbatasan, 
sehi ngga tenaga kerja yang d i butuhkan adalah tenaga kerja 
yang memi l i ki kapasitas yang bersifat sekuensia l ,  l i teral ,  
fungsional ,  tekstual dan anal iti k. Namun dalam menjalan i  abad 
ke 2 1  (era konseptual) i n i  akan d i butuhkan tenaga kerja yang 
memi l i ki kemampuan yang bersifat estetika, kontekstual, 
s i ntes is , dan visual i sasi ,  karena dengan kemampuan
kemampuan tersebut d iyaki n i  akan dapat meningkatkan 
kual itas h idup  masyarakat menjad i lebi h baik. Pi nk  
mEmyimpu lkan ada tiga faktor pendorong (triple-A) yang 
membuat mengapa pola p iki r  kreatif tersebut menjad i  sangat 
penting, yaitu : 
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--,. Kel impahan (Abundance). Teknologi yang semakin canggih 
dan global i sasi yang semakin mendekatkan j arak i nteraksi 
antar warga masyarakat tel ah memberi kan kemudahan 
kepada  masyarakat untuk mendapatkan dan mencukupi 
kebutuhannya. Masyarakat dun ia  ki n i  mengalami ti ngkat 
kecukupan yang relatif ti nggi atas berbagai sumber daya 
pemuas kebutuhan yang d iproduksi oleh berbagai negara. 
Hal i n i  mengakibatkan seti ap industry yang bergerak d i  
produk yang sama harus berusaha  untuk membuat 
sesuatu yang un ik, agar tidak mudah d isubstitusi oleh 
produk lain .  

--,. Asia  (Asia). Pertumbuhan jumlah penduduk yang ti nggi , 
khususnya d i  Asia  telah mengakibatkan biaya produksi d i  
Asia  lebi h murah d iband ing dengan benua lai nnya. Tenaga 
kerja yang berl impah tersebut telah mendorong para 
pemi l i k  modal untuk mengal i hkan kegi atan usahanya ke 
Asia  dengan mutu atau kual itas yang sama, tetapi dengan 
upah tenaga kerja yang lebih murah . 

--,. Otomatisasi (Automation) . Kin i  tenaga kerja d i  setiap 
negara, tidak hanya bersai ng dengan tenaga kerja dari 
negara lain ,  tetapi j uga bersai ng dengan teknologi . 
Revolus i  l ndustri pada abad ke 1 8  merupakan sal ah satu 
kasus yang menuntut i ndividu harus rela  keh i l angan 
pekerjaannya dan d igantikan oleh mes in .  Tantangan saat 
i n i  adalah apabi l a  pekerjaan kita dapat d iganti kan oleh 
mesi n ,  computer, robot, dan/atau teknologi lain ,  maka 
kita di masa yang akan datang tidak akan b isa 
berkompetis i .  

Dengan argumentasi sebagaimana d iuraikan d i  atas, 
menjad i  je las bahwa upaya pengembangan budaya/peri laku 
masyarakat seyogyanya d iposis ikan sebagai sal ah satu prioritas 
kebijakan yang mendapat perhati an khusus dari sem'ua 
komponen pengambi l  keputusan (decision makers) dan seluruh 
l apisan masyarakat d i  I ndones ia, terutama dalam kaitan dengan 
kebijakan dan strategi pembangunan manus ia dan kebudayaan . 
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Pada tataran yang lebih khusus, upaya pengembangan 
budaya/peri l aku kreatif tersebut menjad i  salah satu "n i l ai -n i l ai 
penting" (important values) dalam gagasan besar Revolus i  
Mental yang saat 1 n 1  sedang d ikumandangkan dan 
d i i nternal i sas i kan maknanya oleh Presiden Repub l ik  I ndonesia 
ke tujuh ,  Bapak H .  l r. Joko Widodo. Revolus i  Mental telah 
d i nyatakan sebagai gerakan seluruh rakyat I ndonesia bersama 
Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa dan membuat 
I ndonesia yang lebih baik. Sal ah satu dal i l nya cukup je las, yaitu 
peri l aku bisa d i ubah,  mental dan karakter bisa d i bangun .  
Karena itu Revol us i  Mental bukan lah p i l i han ,  tapi suatu 
keharusan,  agar bangsa I ndonesi a bisa berd i ri sejaj ar dengan 
bangsa-bangsa l ai n  di dun ia. 

Selai n  itu, dengan bertumpu pada kond is i  geografis 
wi l ayah Negara Kesatuan Repub l ik  I ndonesia yang memi l i ki 
kekayaan sumber daya alam yang berl impah , keindahan seni 
budaya yang sangat beragam, serta d idukung dengan spi rit dari 
n i l ai -n i l ai kebudayaan yang melekat pada  anggota 
masyarakatnya, maka apab i la  semua paduan entitas 
kebudayaan d i atas dapat menumbuhkan i nspi rasi kreativitas 
yang memi l i ki n i l ai tambah ekonomi dan berdaya sai ng tinggi, 
pada  akh i rnya budaya/perlaku kreatif masyarakat akan dapat 
mengakselerasi pembangunan manus ia  dan kebudayaan . 

U paya pengembangan budaya/peri l aku kreatif pada  
aw;:tlnya merupakan salah satu bentuk stimu lus  dal am program 
pengembangan ekonomi kreatif. Seperti d iketahu i ,  Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi Kreatif secara yurid i s  d itetapkan 
dalam l n struksi Presiden ( l npres) Nomor 6 Tahun  2009 
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam d iktum ketiga 
l npres tersebut d i nyatakan bahwa masi ng-mas ing menteri , 
kepala lembaga pemeri ntah non departemen, gubernu r, 
bupati/wal i kota d iperintahkan untuk menyusun dan 
melaksanakan rencana  aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, 
sesuai dengan sasaran ,  arah dan strategi Pengembangan 
Ekonomi Kreatif yang d itetapkan . Apabi l a  d i identifi kasi lebih 
l anjut terhadap substans i  kebij akan Pengembangan Ekonomi 
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Kreatif yang tertuang dalam l npres nomor tahun 2009 
tersebut, maka dapat d i pahami bahwa keberhas i lan 
Pengembangan Ekonomi Kreatif bukan semata-mata menjad i  
tugas dan tanggung jawab aparatur pemeri ntah, melai nkan 
memerlukan j uga peranserta berbagai komponen masyarakat 
l ai nnya, baik  i nsan kreatif dan i ndustri yang unggu l maupun 
masyarakat yang menghargai HAKI dan mengkonsumsi produk 
kreatif lokal . Karena itu, pengembangan ekonomi kreatif 
tersebut, mau tak mau atau suka tidak suka, harus d iawal i 
dengan upaya pengembangan budaya/peri l aku kreatif 
masyarakat. 

Karena itu sesuai dengan amar perintah dari l npres 
nomor 6 Tahun  2009, Menteri Koord inator Bidang 
Kesejahteraan dan Masyarakat sebagai Ketua Komisi Pengarah 
(Steering Committee) Pengembangan Ekonomi Kreatif, telah 
mengi n is ias i  upaya pengembangan budaya/per i laku kreatif 
masyarakat yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif 
dengan membentuk kelompok-kelompok kerja dan menyusun 
rencana program aksi yang akan d i l aksanakan . 

Sei ri ng dengan d ibentuknya Kementerian Koord inator 
Bidang Pembangunan Manus ia dan Kebudayaan dalam Kabinet 
Kerja Republ ik  I ndonesia periode 20 1 4-20 1 9, maka upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif, bukan hanya d i pandang 
sebagai "tugas tambahan fungs ional", melai nkan telah menjad i  
"tugas pokok struktural" Kementerian Koord inator Bidang 
Pembangunan Manus ia dan Kebudayaan . Perubahan beban 
tugas dan tanggung jawab tersebut d inyatakan dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun  20 I S  tentang 
Kementerian Koord inator Bidang Pembangunan Manus ia dan 
Kebudayaan , d i  mana dalam pasal 23 buti r d, Perpres tersebut, 
d i nyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam pasal 22, Deputi Koord inasi Kebudayaan , 
menyelenggarakan fungs i :  (d) koord i nasi dan s inkronisasi 
perumusan kebijakan d i  bidang pengembangan n i l ai budaya dan 
kreativitas". 
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Kondis i  sampai dengan saat i n i  menun jukan terdapat 
sebagian kec i l  anggota masyarakat di daerah kabupaten/kota 
yang telah menunjukkan l angkah dan upaya nyata dalam 
pengembangan budaya/peri l aku kreatif masyarakat. Misal nya, 
komponen cendekiawan berupaya mengeksplorasi dan 
mensos ial i sas ikan norma-norma baru d i  l i ngkungan sekitarnya, 
terutama yang berkaitan dengan d imensi produk dari i lmu  dan 
pengetahuan .  Sedangkan komponen masyarakat b isn is  tel ah 
banyak yang berupaya mengadopsi dan mengimplementasikan 
teknologi modern dalam proses produksi dan d istri bus inya, 
sehingga lebih berdaya guna  dan berhas i l  guna. Demikian pu la  
aparatur pemerintah telah berupaya melaksanakan fungsi 
pengaturan , fas i l itasi dan pemberdayaan , terutama di b idang 
pen ingkatan kual itas sumberdaya manus ia, penataan lokasi 
usaha dan alokas i anggaran dalam pengembangan budaya 
kreatif. Selanjutnya telah berkembang pu la berbagai ragam 
komun itas, baik yang berbas is bakat ketrampi l an maupun yang 
berbas is m inat keah l i an di b idang ekonomi kreatif, terutama 
dengan berperan sebagai motivator dalam melakukan 
pengawasan terhadap d inamika masyarakat sekitarnya. 

Namun demikian mas ih  muncu l  s i nyalemen bahwa 
mayoritas anggota masyarakat bel um berupaya secara 
sungguh-sungguh untuk memberi kan kontribus i  nyata dalam 
pengembangan budaya/peri l aku kreatif masyarakat. Kelemahan 
dalam pengembangan budaya/peri l aku kreatif masyarakat, 
sekurang-kurangnya dapat d i i nd i kasi kan dari bel um mucu lnya 
i nsan- insan kreatif yang berhas i l  mengal i hkan atau 
mentransformasi n i l ai -n i l ai budaya dan kearifan lokal dalam 
produk-produk  yang berdaya sai ng ti nggi . Oleh karena itu, 
sei ri ng dengan perjal anan waktu d ipandang perl u secara 
berkesi nambungan untuk  melakukan identifi kasi terhadap 
sel uruh l angkah upaya, has i l  dan kemajuan yang dicapai oleh 
qerbagai komponen masyarakat pada  ti ngkat kabupaten/kota 
dalam rangka pengembangan budaya/ peri laku kreatif 
masyarakat. 
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Dari has i l  identifi kasi terhadap pengembangan 
budaya/peri l aku kreatif masyarakat tersebut, terdapat 
sekelompok kabupaten/kota yang telah melakukan upaya, 
mewujudkan has i l  dan mencapai kemajuan yang pal i ng 
maksimal seh i ngga layak untuk mendapatkan "Awards" 
(Penghargaan) .  D iharapkan dengan adanya s i stem pemberian 
penghargaan m1 dapat memicu dan memacu seluruh 
komponen masyarakat d i  setiap kabupaten/kota untuk leb ih 
sungguh-sungguh berupaya melakukan pengembangan 
budayalperi l aku kreatif masyarakat, seh ingga secara l angsung 
dan tidak l angsung dapat memberi kontri busi yang nyata pada 
upaya mengakselerasi pembangunan manus ia  dan kebudayaan . 
Penghargaan atau Awards bagi Kabupaten/Kota yang d i pandang 
unggu l dalam upaya pengembangan budaya/ peri laku kreatif 
masyarakat untuk meng-akseleras i pembangunan manus ia dan 
kebudayaan tersebut adalah "Anugerah Baksyacaraka". 
Sebutan tersebut berasal dari Bahasa Sansekerta yang 
mempunyai arti yaitu Baksya adalah Kreatif, dan Caraka adalah 
Duta, seh i ngga Baksyacaraka memi l iki arti "Duta Kreatif'. 

Kegiatan pemberian Anugerah Baksyacaraka untuk 
kabupaten/kota telah dua kal i d i selenggarakan, yaitu pada 
tahun  20 1 2  dan tahun 20 14  yang l alu .  Sesuai dengan "grand 
design" yang d itetapkan, kegiatan pemberian anugerah puncak 
Baksyacaraka i n i  akan d i selenggarakan setiap dua  tahun .  Pada  
tahun  20 1 6  i n i ,  pemberian Anugerah Baksyacaraka kepada  
Kabupaten/ Kota merupakan kegiatan yang d iselenggarakan 
untuk ketiga kal i nya. Pemenang pada tahun  20 1 2  adalah 
Kabupaten Sleman-Provins i  DIY dan Kota Tangerang- Provi ns i 
Banten, sedangkan pemenang pada tahun 20 1 4  adalah 
Kabupaten Pasuruan- Provins i  J awa Timur dan Kota Makasar
Provi ns i  Su lawesi Sel atan . 

Buku Konsepsi Kreativitas untuk Anugerah 
Bakyacaraka tahun  20 1 6  i n i  merupakan has i l  penyeras ian dan 
penyempurnaan terhadap buku pedoman tahun 20 1 4  untuk 
men i l ai upaya pengembangan budaya/peri l aku kreatif pada 
Kabupaten/ Kota, sesuai dengan kriti k, saran dan rekomendasi 
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dalam penyelenggaraan sebelumnya, dan amanat dari d inamika 
kementerian koordinator PMK dan aspirasi dari 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan pemberian Anugerah 
Baksyacaraka ialah terbentuknya suatu sistem penilaian 
terhadap kabupaten/kota yang telah melakukan beragam upaya 
dan mewujudkan aneka hasil dalam pengembangan 
budaya/peri laku kreatif masyarakat untuk mengakselerasi 
pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan pemberian Anugerah 
Baksyacaraka adalah memberikan penghargaan (awards) 
kepada seluruh warga masyarakat (secara kolektif, bukan 
individual) di kabupaten/kota yang telah sungguh-sungguh 
melakukan upaya pengembangan budaya/perilaku kreatif 
masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan manusia dan 
kebudayaan. 

1 .2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum untuk menyelenggarakan dan 
melaksanakan kegiatan pemberian Anugerah Baksyacaraka 
dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Peraturan Presiden Rl Nomor 5 Tahun 20 I 0 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
20 1 0-20 1 4. 

b. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 ten tang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 20 1 5  tentang 
Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Man usia 
dan Kebudayaan 

d. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia 
Dan Kebudayaan Nomor 1 5  Tahun 20 1 6  tentang Daftar 
lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di l ingkungan 

1 5  



Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Tahun 20 1 6. 

e. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 5  
Tahun 2016 tentang Dewan Juri Anugerah Puncak 
Baksyacaraka Tahun 20 1 6. 

1.3. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan dari pemberian Anugerah 
Baksyacaraka tahun 20 1 6, yaitu terdapatnya suatu jalinan 
kegotong-royongan (sinerji fungsional) yang berdaya guna, 
berhasi l  guna dan berkelanjutan antar komponen pelaku 
kreatif (Quadruple Helix yang terdiri dari: pemerintah, 
cend ikiawan, pelaku bisnis, komunitas) dalam upaya 
pengembangan budayalperi laku kreatif d i  kabupaten/kota 
untuk mengakselerasi pembangunan manusia dan kebudayaan 

1.4. Manfaat Kegiatan 

Kegiatan pemberian Anugerah Baksyacaraka tahun 
20 1 6  diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Aparatur Pemerintah, dapat bermanfaat untuk 
melakukan berbagai aneka kebijakan pembangunan 
daerah, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung terhadap upaya pengembangan budaya/perilaku 
kreatif masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan 
manusia dan kebudayaan. 

b. Bagi Cendekiawan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
penyelenggaraan fungsi-fungsi pendidikan, penel itian dan 
pengabdian dalam upaya pengembangan budaya/peri laku 
kreatif masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan 
manusia dan kebudayaan. 

c. Bagi Pelaku Bisnis dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
penyelenggaraan fungsi-fungsi produksi, distribusi dan 
komersialisasi produk dan jasa yang sangat d ibutuhkan 
dalam upaya pengembangan budaya/ perilaku kreatif 
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masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan manus ia  
dan kebudayaan . 

d. Bagi Komunitas dapat bermanfaat untuk  lebih 
meni ngkatkan kepedu l i an untuk penyelenggaraan fungs i 
fungsi pemberian motivasi ,  sos ial i sas i dan parti s i pas i  
pengawasan dalam upaya pengembangan budaya/peri l aku 
kreatif masyarakat untuk mengakseleras i pembangunan 
manus ia  dan kebudayaan . 

e: Bagi masyarakat pada  umumnya dapat bermanfaat sebagai 
sumber i nspi rasi dalam membentuk, memel i hara dan 
menggunakan komponen pi ramida kreativitas, baik  
berupa komponen pelaku atau sumberdaya manus ia, 
maupun komponen sumberdaya l i ngkungan dan 
komponen sarana-prasarana dalam upaya pengembangan 
budaya/peri l aku kreatif masyarakat untuk mengakselerasi 
pembangunan manus ia  dan kebudayaan . 
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BAB I I .  MAKNA DAN KONSEP KREATIVITAS 

2. 1 .  Wawasan F i losofi Kreativitas 

Apabi la bertanya kepada seseorang, apa yang terkait 
dengan sen i ? maka kemungki nan jawaban pertamanya adalah 
kata-kata yang berkaitan dengan "emosi", "ekspres i" ,  dan 
"kreativitas". Padahal tidak hanya berkaitan dengan seni saja, 
kreativitas ki n i  semakin menonjol dalam pemikiran popu ler. 
Kreativitas dapat kita temui  dalam bidang produksi ,  jasa 
bahkan dalam buku petunjuk bisn i s  yang berbicara inovasi dan 
"untuk berpikir d i  l uar kotak" juga berl impahan isti lah 
kreativitas. Tampaknya itu semua terasa wajar untuk 
mengasumsikan bahwa karya fi losofis tentang kreativitas akan 
menjad i buku yang tebal .  

Secara h istoris, beberapa fi lsuf besar memi l iki banyak 
kepenti ngan untuk mengkaitkan kreativitas pada subjeknya. 
Plato berpendapat kreativitas adalah sejen i s  "kegi laan" 
(madness) ,  dan Kant memandang kreativitas terkait dengan 
" imaj i nasi" (imagination) . Seperti telah d ikenal bahwa kedua 
fi lsuf tersebut sangat berpengaruh pada era Romantisme, 
sehingga pemik iran kedua fi l suf tersebut telah mewarnai pula 
pada konsepsi kreativitas. Namun perl u d icatat bahwa pada 
periode 1 950-2000 sangat sed ikit karya fi l safat yang telah 
membahas kreativitas, dan mungki n dalam sepu luh  tahun  
terakh i r  i n i  saja telah terjad i kebangkitan kembal i  mi nat untuk 
membahas topik kreativitas tersebut, yaitu d itandai oleh dua 
buah karya ontologi dari Krausz et a l .  (2009) ; serta dari Gaut 
dan Livi ngston(20 I 0). 

Pekerjaan yang menari k telah d i lakukan pada topik 
kreativitas, walaupun berbeda dengan pembahasan favorit 
abad i dalam fi l safat, seperti fi l safat sen i yang mengandung 
aneka tafs ir  terhadap defi n is i  "seni" dan "konsep estetika", 
sehi ngga kreativitas hanya menerima sangat sedi kit perhatian 
dari para ah l i  esteti ka; dan bel um banyak d itel iti j uga oleh para 
fi lsuf la innya. Namun mengingat pentingnya dan telah 
muncu lnya sejum lah pertanyaan fi losofis yang menari k, maka 
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topik kreativitas i n i  memungki nan untuk menjad i  topik utama 
dalam fi lsafat. Sementara itu terdapat sej umlah besar 
pekerjaan psikologi tentang kreativitas i n i ,  yang sering 
d iabaikan oleh para fi l suf, padahal psi kologi telah banyak 
menyed iakan sumber yang berharga untuk dapat d igunakan 
dalam membangun sebuah fi l safat dari teori kreativitas. Teori 
kreativitas seharusnya tidak menjad i satu domain saja yaitu 
hanya dalam estetika, karena konsep kreativitas dapat 
d itemukan dalam i lmu pengetahuan, keraj inan, b isn is ,  
teknologi , keh idupan organisasi dan kegiatan sehari -hari ; dan 
mend iskus ikan fi l safat akan membutuhkan gambaran pada 
sumbernya, bukan hanya dari fi l safat seni tetapi juga banyak 
dari bidang fi l safat la innya, termasuk fi l safat pemik iran, fi l safat 
i lmu dan epistemologi . 

Mengi ngat topik kreativitas i n i  relatif d iabaikan oleh 
para fi l suf, maka topik kreativitas bel um dapat berd i ri secara 
kontras dengan lebih kuat di bidang fi lasafat, d ibandi ngkan 
dengan situasi d idalam d is ip l i n  psi kologi. Pada tahun  1 950 J .  P. 
Gu i lford telah memberi kan masukan yang sangat berpengaruh 
kepada Presiden American Psychological Association, d imana 
Gu i lford menunjukkan bahwa betapa sed ikit pekerjaan yang 
telah d i lakukan pada topik kreativitas oleh para ah l i  psikologi . 
Sejak Gu i lford meminta perhatian atas kekosongan tersebut, 
maka kaj ian psi kologi mengenai kreativitas telah tumbuh dan 
berkembang dengan subur. Berl impah banyak teori yang 
sign ifi kan tentang kreativitas, antara la in mel i puti kaj ian 
psikoanal is is ,  pendekatan kogn itif, pendekatan kepri bad ian, 
pendekatan Darwin dan sosial budaya; serta sejum lah set data 
yang sangat kaya, mel iputi penel itian laboratorium dan stud i  
kasus sejarah, yang telah d i produksi o leh para ah l i  ps ikologi . 
Ada sejum lah referensi psi kologi yang komprehensif dan 
sangat berguna untuk menjelaskan kreativitas (Pritzker dan 
Runco, Sternberg) . Beberapa j urnal psi kologi yang khusus 
membahas kreativitas, antara lai n Creativity Research Journal 
da'n Journal of Creative Behaviour, menu l i s  berbagai has i l  stud i  
dan pengamatan lapangan yang dapat diandalkan, seh i ngga ada 
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sejum lah buku teks yang dapat d ijad ikan rujukan untuk 
membahas psikologi kreativitas. 

Namun para fi l suf tampaknya mengabaikan 
keberadaan materi ps ikologi tersebut dalam membahas 
kreativitas, meskipun beberapa teori komputasi dan 
pendekatan kogn itif telah menerima beberapa kritik dan saran 
yang cukup penting dari fi l safat. Salah satu laporan i ntrospektif 
yang pal i ng berpengaruh tentang kreativitas d iberi kan oleh 
Henri Poincare yang menggambarkan pengalaman 
kreativitasnya send iri ,  dalam arti setumpuk gagasan yang 
timbul  dan d ikombinasikan secara acak dalam ketidaksadaran 
dan kemudian menyeleksi has i l nya dari kombinasi yang pal i ng 
menjanj ikan menurut kriteria estetika ("matematika kreas i") .  
Graham Wal las telah mengambi l  pendekatan Poincare 
tersebut untuk mengembangkan teori proses kreatif yang 
terd i ri dari empat tahap, yaitu pers iapan, inkubasi , i l um inasi 
dan verifi kasi (atau elaborasi) sebagaimana tercantum dalam 
karyanya "The Art of Thought". Kemudian karya ini d i sebar
l uaskan dan d ibahas oleh para fi l suf, tetapi para ah l i  psikologi 
mempertanyakan apakah proses kreatif itu berlaku un iversal ? 

Dalam membahas fal safah kreativitas, terdapat 
beberapa hal yang menarik untuk d i pertimbangkan. Pertama, 
mengingat perkembangan teori fi l safat moral, epistemologi 
dan esteti ka, maka muncul pertanyaan apakah kreativitas 
merupakan suatu "kebaj ikan" (virtue) yang sangat penting? 
Linda Zagzebski telah menjawab secara afi rmatif, bahwa 
kreativitas merupakan suatu "kebaj ikan bi ntang" (stellar 
virtue) . Psi kologi menemukan kaitan yang erat antara motivasi 
kreatif dan kepri bad ian, walau para fi l suf tampaknya tidak 
menyatakan pendapat apapun tentang hubungan psikologis 
tersebut. Namun terdapat bukti psi kologis yang cukup 
beragam. Di satu s is i ,  hubungan psi kologi itu melukiskan 
gambar yang tidak terla lu menari k dari ind ividu kreatif. Dalam 
meta-anal is is  terhadap hampir 50 tahun  penel itian tentang 
kepri bad ian kreatif, Gregory Feist menemukan bahwa orang
orang kreatif cenderung terbuka untuk pengalaman baru, 
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kurang konvensional dan kurang tel iti , lebih mandir i  dan 
percaya d i ri ,  menerima d i ri send i ri ,  d idorong ambis i ,  dominan, 
kerap bermusuhan, dan impu lsif. Sementara itu d i  s is i  la in, 
beberapa penel itian psikologi tentang motivasi kreatif mungkin 
tampak mendukung teori kebaj ikan .  Menurut Aristoteles, 
orang saleh memutuskan ti ndakan saleh untuk kepentingan 
mereka send ir i .  Motivasi dalam pengertian ini bersifat 
i ntri ns ik, bukan bersifat instrumenta l .  Menurut penel itian yang 
l uas d i lakukan oleh Amabile, motivasi i ntrins ik  membuat 
seseorang jauh lebih mungki n untuk menjad i kreatif . 

Kedua, adalah per lu untuk mempertimbangkan 
masalah ras ional itas kreativitas. Bagi Plato, seorang penyair 
"tidak akan pernah mampu menu l i s  h i ngga yang bersangkutan 
telah menjadi teri nsp irasi , dan l upa d i ri ,  dan alasannya (kenapa 
kreatif) tidak lagi berada dalam d i ri nya". Asosiasi antara 
kreativitas, i rasional itas dan kegi laan telah menjad i salah satu 
proses yang beru lang. Tetapi proses i rras ional itas kreativitas 
ter'sebut d itantang oleh Jon El ster yang berpendapat bahwa 
kreativitas seni adalah seal memaks imalkan subjek n i lai seni  
sesuai dengan kondis i nya dan dengan demikian kreativitas sen i 
merupakan aktivitas yang rasional .  Klaim E lster tersebut telah 
d iperdebatkan dengan alasan bahwa sen iman tidak sela lu 
bertujuan untuk memaksimalkan n i lai sen i  dan sa lah satu 
alasan untuk dapat menjad i kreatif adalah keti ka melanggar 
persyaratan yang telah d itentukan.  Tetapi Arnold Ludwig 
dal .am sebuah stud i  pada lebih dari 1 .000 orang terkemuka 
dalam 1 8  profesi menemukan bahwa sen iman lebih mungki n 
untuk menderita berbagai bentuk psikopatologi d i bandi ngkan 
profesi lai nnya; dan ada hubungan yang kuat antara pencipta 
sen i dan gangguan bipolar. Menurut beberapa teori ps ikologis, 
hal tersebut tidak lebih dari korelasi belaka, untuk berbagai 
bentuk i rrasional itas dalam mempromos ikan kreativitas sen i .  
Hans Eysenck berpendapat bahwa psi kos i s  ti ngkat menengah
dnggi (berkecenderungan untuk psi kosis) dapat 
mempromos ikan kreativitas, karena hal tersebut d itandai 
dengan pemi ki ran yang "sangat terbuka" yang dapat 
memecahkan perbedaan, dan akan mengarah pada konsep 
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"general isasi berlebihan" yang belum memungki nkan untuk 
melah i rkan kreativitas. Pembela fi losofi kreativitas dari 
rasional itas, harus mengatasi tantangan posis i  temuan empir is 
in i ,  bai k  dengan tetap menunj ukkan kons istensi atas pandangan 
proses kreativitas sebagai sesuatu yang rasional ,  atau masuk 
ke dalam temuan empir is  dengan mempertanyakan 
metodologi nya. 

Ketiga, pada umumnya sesuatu yang kreatif 
d ianggap sebagai hal yang bertentangan dengan hal yang 
trad is ional .  Seh i ngga beberapa fi lsuf berpendapat, bahwa 
keberadaan trad is i  dalam beberapa domain d iperl ukan untuk 
muncu lnya kreativitas dalam domain tertentu . J i ka kreativitas 
membutuhkan trad is i  dan trad is i  pada dasarnya sosial, maka 
kreativitas pada dasarnya juga sos ia l .  Dan yang menari k, pada 
saat i n i  hal yang d ipandang pal i ng berpengaruh terhadapi teori 
teori psikologi kreativitas, bukan hanya faktor sosial budaya 
atau pendekatan s istem sosial budaya, melainkan juga alasan 
bahwa kreativitas pada dasarnya merupakan masalah sosial 
budaya. Sebagaimana suatu produk d i nyatakan secara 
konstitutif merupakan karya kreatif yang tergantung kepada 
pen i laian dari para ah l i  dan praktis i  lapangan yang 
menggunakan standar persyaratan sesuai dengan sejarah 
domain kegiatannya. Dengan menekankan peran penti ngnya 
kerangka kerja sos ial budaya dan kelembagaan dari teori 
kreativitas, maka tampak analog dengan Teori Kelembagaan 
Sen i ,  yang menekankan peran penti ng dari dun ia sen i  di dalam 
mendefi n i s ikan "seni" .  Namun teori sosial budaya dalam 
kreativitas merupakan sesuatu hal penti ng yang lebi h canggih, 
karena selai n membuat peran penti ng suatu domain,  teori 
sosial budaya juga memungki nkan untuk menyusun satu set 
alasan internal yang bai k dalam penentuan kreativit;ts. 
Meskipun teori sosial budaya sangat terkait dengan kla im 
beberapa fi lsuf tentang hubungan penting dari trad is i  dan 
kreativitas, namun tampaknya juga telah l uput dari perhatian 
fi losofis .  
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Keempat, teori kreativitas Darwin memodelkan 
kreativitas sebagai proses seleksi alam. Hal tersebut 
menyatakan bahwa proses kreatif terd i ri dalam dua tahap, 
yaitu "tahap buta" dari pembentukan gagasan, dan "tahap 
seleks i" yang memi l i h  gagasan-gagasan yang pal i ng menjanj ikan 
untuk d i pertimbangkan lebi h lanj ut. Teori kreativitas Darwin 
merupakan salah satu pandangan yang pal i ng seri ng d ibahas d i  
dalam psikologi kreativitas, tetapi hanya mendapat sed ikit 
perhatian dari para fi lsuf. Dutton dapat menerima garis besar 
s i stematika i lm iah untuk kreativitas, tetapi mempertanyakan 
apakah s i stemati ka i lm iah itu dapat d iterapkan terhadap 
kreativitas sen i ,  karena taraf keberhas i lan bagi seniman terlalu 
ti nggi . M isal nya sketsa Picasso untuk Guernica tidak dapat 
d ipandang seperti keke l i ruan awal dari seorang i lmuwan yang 
hanya memi l i ki mi nat sejarah; tetapi kekel i ruan awal tersebut 
bagi sen iman sebagai prestasi kreatif yang penting dalam 
koridor hak d i ri nya untuk berkarya. Briskman mendukung 
mod ifi kas i  dalam versi tersebut, kebutuhan untuk 
pengendal ian yang " l unak" atau "plasti s" (atau 
memperbolehkan merevis i d i  u jung) dari proses buta sehingga 
memungkinkan adanya elemen parsial "teleologi" (penjelasan 
penst1wa berdasarkan tuj uannya dari pada berdasarkan 
elemen-elemen penyebabnya) . 

Namun demikian teori kreativitas Darwin i n i  layak 
untuk d id i skusikan jauh lebih lanjut secara fi losofis .  Misal nya, 
para pendukung biasanya mengarti kan "proses buta" bukan 
sebagai peristiwa " random", karena salah satu caranya dapat 
d i lakukan dengan "mencici l"  gagasan untuk menjadi kreatif, 
tetapi tidak dapat d i l akukan mencici l untuk proses acak yang 
murn i  dan tak dapat mencic i l  gagasan untuk aspek generatif 
dari proses kreatif. Karena itu apa yang sebenarnya d imaksud 
dengan kebutaan dari teori tersebut bervariasi dalam 
formu las i ,  dan beberapa formu lasi dari teori tersebut 
d ievakuasi ke dalam konten yang menari k. Kebutaan menurut 
Campbel l  berarti ' "melampau i batas-batas pandangan ke depan 
atau pengetahuannya", dan berlaku untuk penemuan kreatif. 
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Cara yang cukup bermanfaat untuk mengembangkan 
fi losofi kreativitas adalah dengan memperhatikan lebih banyak 
l i teratur psikologi tentang kreativitas, bai k  karena ada ruang 
bagi fi l suf pada isu- isu yang telah d ibahas (kreativitas sebagai 
suatu kebaj ikan, rasional itas kreativitas, dan hubungan antara 
kreativitas dan trad is i ) ,  maupun karena hal-hal yang dapat 
men imbu lkan masalah dan teka-teki bagi fi lsuf yang kurang 
memahami teori kreativitas Darwin .  Di lai n p ihak, beberapa 
teori psi kologi akan mendapat manfaat dari anal i s is  dan kritik 
fi losofis .  Walaupun itu akan dapat menyesatkan dalam 
memberikan kesan, bahwa sebagian besar dari fi losofi 
kreativitas merupakan lapangan yang belum d ikenal . Oleh 
karena itu, selai n uraian si ngkat untuk empat isyu yang telah 
d i perdebatkan sebe lumnya, maka d icoba juga untuk 
memeriksa tiga masalah kreativitas secara lebih ri nc i .  

Dapatkah kreativitas d ijelaskan? Beberapa fi lsuf 
telah menyatakan dapat menerima atas penjelasan natura l i st ik 
dari kreativitas. Plato berpikir bahwa kreativitas merupakan 
kegiatan para dewa di dalam d i ri seseorang. Sementara itu 
Kant menyatakan bahwa penjelasan yang d iberikan dalam hal 
ada dan tidak adanya aturan yang telah d itentukan, bagaikan 
produks i  seni yang i ndah yang d i has i lkan oleh domain jenius ,  
tetapi sang jen ius  t idak tahu dari  mana d i ri nya mendapat 
gagasan. Selanjutnya d inyatakan juga bahwa keun ikan produk 
kreatif mengalahkan penjelasan hukum yang umum dan 
kebaruan persyaratan fundamental yang tidak mungki n 
d ipred iks i .  Walaupun ada pihak yang berpendapat, bahwa 
meskipun tidak bisa menjelaskan ti ndakan tanda kreatif, tetapi 
seseorang dapat menjelaskan bagaimana kreativitas mungki n 
terjad i .  Baru-baru i n i  Kronfeldner (20 I I )  telah berpendapat 
bahwa tidak ada alasan untuk menyangkal bahwa kreativitas 
secara natural dapat d ijelaskan ("natural i sasi kreativitas"). 

Pandangan komputasi kreativitas j uga perl u 
d i bahas, d i  mana Margaret Boden berpendapat bahwa ide-ide 
komputasi dapat membantu untuk memahami kreativitas 
manusia, dan Boden membedakan ada tiga jenis kreativitas, 
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yaitu (a) kombinasional (kombinasi gagasan baru) ;  (b) 
eksplorasi (menjelajahi ruang konseptual) ;  (c) jen i s  kreativitas 
yang pal i ng rad ikal ,  transformasional (mengubah ruang 
konseptual , sehi ngga memungkinkan seseorang untuk berpik ir 
se�uatu yang sebel umnya t idak terpi ki r) .  David Novitz 
mempertanyakan tenabi l itas (ketahanan) dari perbedaan jen is 
kreativitas tersebut, karena da lam jenis kreativitas rad ikal 
mungkin sebe lumnya tidak ada ruang konseptual ,  seperti 
dalam penemuan vaks in cacar; dan mengubah ruang 
konseptual kreativitas rad ikal tidak cukup efektif, seperti 
peluang Goodyear menemukan vu lkan isasi .  Perdebatan 
tentang kreativitas tampaknya tergantung j uga pada 
perdebatan yang lebi h l uas dan lebih akrab tentang model 
komputer dari p ik iran manusia. Kegiatan kreativitas 
memerl ukan beberapa ti ngkat pemahaman, sehi ngga apabi la 
t idak dapat menunjukkan pemahaman, maka orang tidak bisa 
menjad i kreatif. 

Beberapa F i lsuf j uga telah membahas, apakah 
kreativitas beroperasi dengan cara yang sama di semua 
domain,  terutama dalam seni dan i lmu  pengetahuan. Kant 
menyatakan bahwa jenius terjad i  hanya dalam sen i ,  dan sama 
sekal i  tidak dalam i lmu pengetahuan. Sebagian karena aktivitas 
jen ius tidak mengesampingkan hal-hal yang telah d iatur, tetapi 
dari "p iki ran besar" dalam i lmu pengetahuan. Hampir semua 
orang setuj u bahwa kreativitas pada ti ngkat terti nggi terjad i di 
kedua domain tersebut. Ah l i  Psikologi umumnya menyatakan 
bahwa kreativitas beroperasi dalam banyak cara yang sama d i  
kedua domain ,  dan  beberapa fi lsuf telah sepakat berpendapat 
bahwa kreativitas artistik dan i lm iah merupakan soal 
pemecahan masalah. Namun beberapa ah l i  estetika 
be'rkeberatan, karena artis tidak memecahkan masalah dengan 
cara yang telah d i standarisas i .  Keberatan lai nnya menyatakan 
l?ahwa dalam penciptaan seni terjad i  baga ikan "membawa 
sesuatu menjad i ada", sedangkan i lmuwan 'hanya' menemukan 
sesuatu hal .  Penemuan kreatif dari i lmuwan mungkin sama 
dengan karya sen i ,  tetapi perbedaan antara penciptaan dan 
penemuan menjelaskan mengapa penemuan i ndependen dalam 
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i lmu pengetahuan dapat terjad i ,  sedangkan tampaknya tidak 
masuk akal untuk menduga bahwa orang lai n bisa menciptakan 
sebuah karya sen i tertentu yang sama dan sebangun .  
Keberatan i n i  jelas merupakan masalah bagi Platon is yang 
berpendapat bahwa karya sen i bersifat un iversal dan begitu 
d itemukan, eksistensi nya bersifat abad i ,  bukan d ic iptakan. Kivy 
( 1 992), seorang Platonis mus ik, telah menjawab bahwa 
meskipun karya mus ik memang ditemukan, namun beberapa 
begitu un ik  dan hanya dapat d itemukan oleh orang-orang un ik, 
seh ingga seseorang dapat menjelaskan adanya penemuan 
independen dalam mus ik. Semua perdebatan in i  merupakan 
masalah tentang kreativitas yang bersi nggungan dengan isu- isu 
da lam ontologi sen i .  

Kemud ian, ada pertanyaan apakah kreativitas 
dalam sen i adalah bern i lai seni (atau esteti ka) ? .  Terhadap 
kasus i n i  beberapa fi lsuf telah berpendapat bahwa pencapaian 
artistik adalah n i lai sen i ,  dan apakah pekerjaan seni merupakan 
sebuah pencapaian artistik atau tidak, sebagian tergantqng 
pada apakah karya tersebut as l i  atau tidak. Namun,  hal 
tersebut d ikoreksi oleh Levi nson, bahwa keberhas i lan seni 
memerlukan suatu pertanggung jawaban penuh terhadap 
kreativitas arti sti k. 

Terdapat konsensus yang cukup l uas bahwa 
kreativitas adalah kemampuan untuk menghas i lkan sesuatu 
yang orisinal (original) dan berharga (valuable). Namun 
sebagian memandang perl u untuk menyi ngki rkan pencapaian 
oris i nal itas sebagai persyaratan n i lai dari sesuatu yang kreatif. 
Seperti Kant berpendapat, "karena ada yang bisa berbicara 
among kosong seal oris i nal , seperti suatu produk yang jen ius 
tetapi pada saat yang sama harus menjad i model teladan". 

Dua kondis i  kreativitas tersebut telah banyak d iadopsi 
oleh fi l suf dan ah l i  psi kologi . Namun ada beberapa defi n is i  
yang mengh imbau untuk memasukkan elemen "kejutan" 
(surprise) . Bagi Boden, "kreativitas adalah kemampuan untuk 
menghas i lkan sesuatu yang baru, mengejutkan dan berharga";  
kemudian bagi Novitz, "untuk menjadi kreatif harus 
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melakukan rekombinasi gagasan yang berharga dan 
mengejutkan". Sejak elemen kebaruan (newness) d ipandang 
sebagai hal yang sepele, maka seruan untuk memasukkan 
elemen kejutan dapat d ianggap sebagai pemiki ran terbaik 
untuk menghormati e lemen kebaruan, sebagai suatu yang 
harus tetap d i pegang dalam memperh itungkan elemen 
oris i nal itas. Dengan demikian defi n is i  kreativitas menjad i 
terpisah ke dalam dua varian defin i s i  yang standar. Menurut 
Boden sangat berguna membedakan antara Kreativitas-H 
(kreativitas sejarah: t idak ada orang la in telah memi l i ki gagasan 
sebel umnya) dan Kreativitas-P (kreativitas psikologis: ide baru 
untuk ind iv idu tertentu, tetapi mungki n sebel umnya terjad i 
pada orang lai n) .  

Apabi la hanya oris inal itas dan berharga merupakan 
kondis i  yang d iperl ukan untuk kreativitas, maka akan 
men imbu lkan masalah.  M i sal nya menjad i kreatif dalam 
memproduksi i nstrumen penyiksaan atau melakukan 
kekejaman teroris. Karena i n strumen penyiksaan dan 
pembantaian massal memi l i ki n i la i negatif yang ekstrim, maka 
kondis i  berharga dari produk  kreatif tampaknya palsu .  Novitz 
membantah bahwa kasus tersebut merupakan kreativitas yang 
or!s ina l ,  tetapi d i pandang sebagai kasus di mana ada orang 
"cerd ik  yang merusak"; sedangkan ps i kolog Cropley, 
berpendapat bahwa kasus tersebut benar-benar kreatif, 
karena pada model fungsional dari kreativitas, suatu ti ndakan 
kreatif d i nyatakan baik  j i ka ti ndakannya itu oris i nal dan efektif 
dalam mempromos ikan tuj uan agennya. Secara fungsional 
(so lus i  yang perlu d im i l i ki teroris) telah berti ndak gagal ,  
seh i ngga t idak akan lagi menjad i kreatif, tetapi satu hal yang 
mungkin perl u d i perhatikan bahwa kreativitas tergantung pada 
gagasan pertama kal i  daripada menjadi sukses dalam 
pelaksanaannya. Memi l i ki pandangan yang memuaskan dalam 
menangan i kasus tersebut merupakan salah satu masalah 
utama dalam fi l safat kreativitas. 

Kondis i  oris inal itas dan berharga, mungkin tidak cukup 
untuk mendefi n i s ikan kreativitas. Gerakan tektonik kerak 
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bumi memi l i ki kapasitas untuk memproduks i  berl ian ya.ng 
berharga (secara fi nansial dan estetis) dan beberapa yang asl i  
(dalam arti berbeda dari berl ian lai nnya) ; tetapi secara 
konseptual akan bingung untuk menyebut gerakan tekton ik 
sebagai ti ndakan kreatif. Rudolf Arnheim berpendapat bahwa 
pohon dapat menjad i kreatif, dengan alasan bahwa pohon 
mend istribus ikan cabangnya untuk bisa menggunakan cahaya 
dan menghasi lkan kanopi yang terbaik ('"merupakan solus i  dari 
masalah penti ng dan apa yang dia lami sebagai keindahan 
pohon"). Pohon berti ndak kreatif bukan hanya kiasan, tetapi 
merupakan hal yang nyata. Namun pohon sama sekal i  tidak 
berti ndak, karena tidak memi l iki keingi nan, keyakinan dan 
pernyataan-pernyataan la innya yang d isengaja; bukan suatu 
"fortiori" (kekuatan) yang bisa berti ndak kreatif. Jadi kreativitas 
adalah "Agen Properti", bukan dari hal-hal yang sekedar had i r  
seperti tanaman. 

Bukan hanya jenis t indakan yang d ianggap sebagai 
kreatif. M isalkan Anda berjalan kaki mel intas suatu studio dan 
secara tidak sengaja menendang seh impunan cat berwarna 
yang tumpah ke atas kanvas, kemudian tumpahan cat 
berwarna tersebut menghas i lkan suatu l ukisan yang indah dan 
as l i .  Anda tidak akan d i sebut sebagai insan kreatif, karena 
l ukisan itu murn i  produk dari keberuntungan. Menjadi kreatif 
tidak kompati bel dengan melakukan sesuatu yang murn i  
sebagai keberuntungan. Atau mempertimbangkan seseorang 
yang menghas i lkan sesuatu yang asl i dan berharga hanya 
dengan mencari melal u i  semua kemungkinan kombinasi yang 
tersed ia bagi nya secara mekan is, seperti yang d i lakukan 
Charles Goodyear dalam menemukan ban vu lkanisasi .  
Penemuan Goodyear t idak d ih itung sebagai kreatif karena 
tidak menampi lkan pemahaman atau keterampi lan. Atau 
mempertimbangkan seseorang yang membuat sebuah l uki san 
dengan gambar yang tidak kreatif. Semua hal tersebut 
d ipandang tidak kreatif karena mengikuti sel uruh aturan 
seperti yang telah d itentukan, tidak men inggalkan atau 
menyed iakan ruang untuk pen i laian ind ividu .  Coba 
pertimbangkan seekor s impanse yang penuh semangat 
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menggoreskan cat pada kertas, pelati hnya mengh i langkan titi k 
pada kertas sebagai tanda estetis, tetapi d ibiarkan s impansenya 
send i ri untuk terus menambahkan lebih banyak cat, dan hanya 
akan berakh i r  pada kekacauan. S impanse belum kreatif, karena 
d ia tidak memi l i ki kapasitas evaluatif untuk men i lai karyanya 
send iri dan dengan demikian untuk tahu  kapan harus berhenti . 
Singkatnya, jen is ti ndakan yang kreatif adalah orang yang 
menunjukkan setidaknya tujuan yang relevan (walau tidak 
menjad i murn i  d isengaja), beberapa ti ngkat pemahaman (tidak 
menggunakan prosedur  pencarian yang hanya bersifat 
mekanist ik) ,  ti ngkat pen i laian (dalam cara untuk menerapkan 
aturan ,  j i ka tersed ia aturan), kemampuan evaluatif d iarahkan 
untuk mengendal i kan tugasnya. Secara s i ngkat untuk uraian 
fitur tersebut, bahwa ti ndakan kreatif harus menunjukkan 
adanya bakat (flair). Dengan menempatkan bakat tersebut 
bersama-sama dengan kondis i  kreativitas, maka "kreativitas 
adalah kemampuan untuk memproduksi barang-barang as l i  
dan berharga oleh bakat". Jad i kreativitas membutuhkan tiga 
bagian, dua bagian defi n is i  yang tidak standar dan satu bagian 
yang membutuhkan lati han tertentu yang melembaga. Karena 
itu terbuka kesempatan untuk setiap agen, apakah manusia 
atau bukan, untuk memi l i ki kapasitas yang d iperl ukan. 

Kreativitas adalah properti dari agen dengan kapasitas 
tertentu . Hal ltu tidak d i i kuti oleh semua proses kreatif 
(urutan peristiwa) sebagai t indakan, h i ngga hanya beberapa 
proses yang harus muncu l  pada agen. Namun,  j i ka hal itu 
d ipe l i hara bahwa proses kreatif tidak pernah berti ndak, 
meskipun prosesnya harus muncu l  pada agen, akan 
memberikan alasan untuk meragukan apakah agen telah 
sungguh-sungguh melakukan ti ndakan yang tepat. J i ka proses 
kreatif tidak pernah bertindak, mengapa proses kreatif harus 
terjad i hanya pada agen? Ti ndakan adalah peristiwa teleologi, 
dan tindakan bertuj uan menyatakan urusan yang d i i ngi nkan. 
Namun telah ada alasan dar i  beberapa fi lsuf bahwa proses 
kreatif tidak bisa terjad i secara telelologi dalam arti tertentu. 
Banyak laporan i ntrospektif menekankan bahwa wawasan 
kreatif kadang-kadang terjad i tanpa d im inta dan secara 
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spontan (misalnya Poincare) ; dan wawasan anti-teleologi telah 
memperhatikan data tersebut. Ada sebuah argument apriori 
yang d imaksudkan untuk menunjukkan bahwa proses kreatif 
tidak bisa teleologi . J i ka seseorang mengambi l  "alat untuk 
mencapai tuj uan", maka harus tahu  berakh i rnya. Tetapi j i ka 
seseorang membuat sesuatu yang kreatif, maka seseorang 
tidak pernah tahu akhi rnya. j i ka ada yang tahu  akh i rnya, maka 
seseorang tersebut sudah pernah kreatif. Misal nya, seorang 
penyair menciptakan puis i  yang tidak pernah tahu  apa itu puis i .  
Jad i proses kreatif tidak mengandung sarana membawa tujuan, 
dan tidak teleologi . Vincent Tomas berpendapat proses 
kreatif seperti l i ntasan- l i ntasan .  Tomas mengkontraskan agen 
kreatif terhadap seorang penembak yang membid ik  sasarannya 
harus sudah tahu  apa yang d ia  targetkan .  Sebal i knya, Tomas 
berpik ir tentang proses kreatif dalam hal insp irasi 
"menendang" artis, dan i nspirasi tersebut kemudian d ijabarkan 
oleh pen i laian kriti s artis . Monroe Beardsley membela 
pandangan Tomas, dengan membela versi "teori pendorong", 
dan menyerang "teori fina l isti k", d imana proses kreatif 
merupakan seperangkat peristiwa koneks i  kausal yang d iatur 
oleh perkembangan keadaan pekerjaan, d imu lai dengan 
melahi rkan i nsp irasi awal artis (pada penciptaan sen i ) .  

Pertama, mempertimbangkan suatu proses teleologi, 
d imana tujuan benar-benar telah d itentukan sebe lumnya, 
tepatnya dalam arti bahwa orang kreatif telah memutuskan 
secara akurat apa produk akh i r  yang harus d iwujudkan. 
Bahkan proses semacam in i  kompatibel dengan kreativitas. 
Karena ada kreativitas dan sarana maka akh i rnya akan 
membawa kebaikan. Seorang arsitek mungkin secara tepat 
menspesifi kasikan desa in bangunan, tetapi i ns inyur strukturnya 
mungki n mas ih cukup ti nggi kreativitasnya untuk menemukan 
suatu cara dalam mewujudkan desa in secara fis ika l .  Kedua, 
suatu proses kreatif dapat, dan secara standar bekerja, 
memi l i ki sebagian tujuan yang tidak d itentukan. Seora.ng 
penyair atau pel ukis mungkin mu lai dengan hanya gambaran 
kasar tentang apa tuj uan yang akan d itu l i s  atau d i l ukis , dan 
sebagian kreativitasnya mencakup penjelasan tentang tujuan 
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yang akan d icoba untuk d i ra ihnya. Jad i proses i n i  te leologis, 
dan musyawarah tentang mencapai tujuan mencakup tidak 
hanya mempertimbangkan sarana instrumental (tindakan
tindakan yang akan menyadarinya) , tetapi juga sarana 
konstitutif ( lebih tepat spesifikasi-spesifi kasi dari proses akh i r) .  
Ketiga, alternatif model pendorong, sejauh i n i  mengi ngkari 
semua elemen teleologi, yang tidak koheren. Tomas 
membicarakan insp irasi menendang arti s ketika ia berjalan 
salah, tetapi j i ka arti s memi l i ki rasa bahwa ia akan salah, ia 
harus memi l i ki beberapa rasa tentang apa yang akan menjad i 
benar. Artis harus memi l i ki beberapa gagasan tentang apa 
tujuan ti ndakannya. Akhirnya, dalam mendukung wacana 
teleologi, bahwa pembahasan seorang artis dapat memainkan 
peran penting dalam membangun dan menyari ng kembal i  
suatu set kendala artistik yang memandu  eksplorasi kreatifnya 
dan menentukan apakah jum lah produk sebagai suatu 
kreativitas. 

Jad i tanda proses kreatif dapat menjad i teleologi, 
meskipun tidak semuanya mengikuti proses begitu. M isalnya 
Khatchadourian berpendapat atas dasar pemeriksaan empir is 
dari  berbagai kasus, bahwa beberapa proses kreatif mengikuti 
teleologi dan yang lain tidak. Para ah l i  ps ikolog kogn itif yang 
berpik ir kreativitas sebagai pencarian melal u i  ruang masalah, 
mengambi l  garis yang lebih kuat, untuk mempertahankan 
bahwa proses kreatif adalah "satu teleologi" yang d iatur oleh 
rencana membatasi produk  fi nal yang ada d i  awal dan rencana 
yang muncu l  selama proses penci ptaan. Argumen utama untuk 
menyatakan kemampuan kreatif bukanlah masalah 
keterampi lan yang d ikuasa inya, karena keterampi lan 
merupakan masalah yang berkaitan dengan sarana membawa 
tujuan seseorang dan aktivitas kreatif tidak teleologi . 
Kreativitas tidak dapat mel i batkan keterampi lan . Penolakan 
argumen anti-teleologis karena mengh i langkan hambatan i n i  
untuk menyatakan bahwa kreativitas mel ibatkan jen is 
keterampi lan, walau untuk mempertahankan pernyataan i n i  
seseorang harus menunjukkan bahwa kreativitas terpenuh i  
sesuai kriteria untuk beberapa kemampuan sehingga menjadi 
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keterampi lan. Ada banyak bukti bahwa kemampuan kreatif 
membutuhkan berbagai pengetahuan dan keterampi lan dan 
beberapa bukti untuk mendapat gelar itu harus d ipelajari . 
Tidak mengikuti kreativitas itu hanya soal ketrampi lan. 

2.2. Makna Kreativitas 

Ketika berbicara tentang "Kreativitas" (creativity) , 
maka akan muncu l  sejum lah pertanyaan, misal nya : apa 
karakteristik bagi seseorang yang d i sebut sebagai orang 
kreatif? Apa yang membuat seseorang bisa melakukan banyak 
inovas i ?  Apakah seseorang yang menunjukkan lnteleaual 
Quotient (IQ) bertaraf jen ius ?  Apakah seseorang yang kreatif 
menggunakannya untuk tuj uan yang baik  dan bermoral ? 
Apakah seseorang yang berhas i l  akan menggunakan 
kreativitasnya untuk mengabd i pada bangsa dan negara ? Apa 
yang d i sebut dengan pemiki ran kreatif? Bagaimana orang 
mempelajari kreativitas? ,  dan sederet pertanyaan la innya. 
Padahal d iketahu i  antar negara yang berbeda akan memi l i ki 
fokus atau orientasi gagasan yang berbeda tentang sesuatu 
yang d inyatakan sebagai "Kreativitas". 

Sebagaimana d ipahami, kata atau isti lah yang d igunakan 
untuk menunjukkan "kreativitas" dalam berbagai bahasa tidak 
selal u mempunyai konotasi yang sama, dan beberapa bahasa 
bahkan tidak memi l iki kata ekspl is it untuk menyatakan konsep 
kreativitas tersebut. Perbedaan l i ngu i stik j uga dapat 
memberikan pengaruh terhadap makna kreativitas pada 
bangsa-bangsa tertentu . Namun setelah melakukan eksplorasi 
teori, penel itian dan kaj ian dari berbagai negara, telah 
d i rumuskan beberapa kesamaan yang berkaitan dengan makna 
Kreativitas, sebagai berikut (Kaufman and Sternberg, 2006:5) : 
a. Kreativitas mel i batkan pemiki ran yang bertujuan untuk 

menghas i lkan ide-ide atau produk yang baru dan 
menari k. 

b. Kreativitas mengandung domain tertentu (spesi(lc) 
maupun domain umum (general) . Potensi seseorang 
untuk menjad i kreatif mungki n memi l i ki beberapa elemen 
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domain umum, tetapi untuk membuat kontri busi kreatif, 
seseorang harus mengembangkan pengetahuan dan 
keterampi lan dalam domain tertentu . 

c. Kreativitas dapat d i ukur, setidaknya dalam beberapa taraf. 
d .  Kreativitas dapat d ikembangkan, setidaknya dalam 

beberapa taraf. 
e. Kreativitas dalam bidang terapan (applied) d iberi 

penghargaan tidak seti nggi bidang teori (theory) . 

Sementara itu perl u d ikemukakan pula beberapa 
gagasan utama (main idea) yang muncu l  dari has i l  penel itian d i  
dun ia dalam kaitan dengan makna kreativitas (Kaufman and 
Sternberg, 2006: 1 5-40). Di  negara-negara Skand inavia 
misalnya, para penel iti lebih memperhati kan proses kreatif 
d i�and i ngkan dengan produk kreatif. Banyaknya perhatian 
kepada produk kreatif, cenderung akan memberi fokus pada 
orang-orang yang mencari pusat perhatian, namun akan 
mengabaikan keberadaan orang-orang kreatif yang relatif lebih 
pend iam dan kurang gemar d ipub l ikasikan 

Di negara Ci na, Taiwan, Hongkong dan Singapura, 
tampaknya secara h i storis ada faktor trad is i  yang 
"menurunkan makna kreativitas" (devaluing creativity) , karena 
kreativitas d i pandang sebagai salah satu komponen dari bakat 
yarig bersifat "anugerah" (given). Di Cina, stud i  kreativitas 
muncu l  sebagai semacam produk samping dari penel itian 
tentang kecerdasan dan bakat, d i  mana kreativitas d i l i hat 
sebagai komponen penting dari bakat. Di Taiwan, kreativitas 
sedang d itekankan untuk menjad i i kon daerah. Ada pen i laian 
yang mendalam tentang makna kreatif, dan berbagai macam 
metodologi sedang d iterapkan untuk mempelajari kreativitas. 
Ada dorongan pemerintah untuk membuat masyarakat dan 
orang-orang menjadi lebih kreatif. Di  Hongkong, has i l  
penel itian telah menunjukkan beberapa perbedaan antara 
konsepsi kreativitas Cina dan konsepsi kreativitas Amerika. 
Penganut kreativitas Amerika menekankan kreativitas lebih 
pada rasa humor dan rasa estetika, sedangkan penganut 
kreativitas Cina cenderung menekankan pengaruh sos ial ,  
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seperti menjad i i nsp irator bagi orang lai n dan memberikan 
kontribusi untuk kemajuan masyarakat. Di  S ingapura, 
penel itian kreativitas sangat jarang d i lakukan, tetapi baru-baru 
i n i  telah ada dorongan dari pemerintah untuk mengajar 
kreativitas di sekolah-sekolah. 

Di  negara-negara berbahasa l nggris, penel itian tentang 
kreativitas sangat beragam. Secara h istoris, J. P. Gu i lford 
i lmuwan yang sangat berpengaruh dalam penel itian kreativitas 
mengemukakan, berpik ir d ivergen sangat penting untuk 
memuncu lkan kreativitas. Bagi sebagian besar orang, 
kreativitas d ipandang menjadi identik dengan berpik ir 
d ivergen. Seorang i lmuwan la in j uga yang sangat berpengaruh ,  
E. Pau l  Torrance merancang Tes Torrance yang mengukur 
berpiki r  d ivergen d i  domain verbal dan nonverbal .  Parad igma 
la innya yang cukup berpengaruh adalah kreativitas d i pandang 
berdasarkan seleksi dan retensi gagasan (menggunakan teori 
evolus i ) ,  serta kreativitas yang d ipengaruh i  oleh kepri bad ian, 
motivasi , dan faktor l i ngkungan. Sekarang ini d i  negara-negara 
berbahasa l nggris j uga terdapat program yang d i kembangkan 
untuk mendorong berpik ir kreatif (creative thinking) . 

Di negara-negara berbahasa Perancis, parad igma 
"Empat P" sangat berpengaruh terhadap orientasi penelitian 
kreativitas, yaitu People (orang), Process (proses), Product 
(produk) dan Press (Ungkungan) . Penel itian tentang kogn is i  
sangat d i pengaruh i  oleh pemik iran i lmuwan Piaget. Beberapa 
penel itian muncu l  dari trad is i  pemikiran psikod inamik, dan 
beberapa penel itian lai n lah i r  dari trad is i  pemiki ran 
psikometrik. 

Di negara-negara berbahasa Jerman, gagasan 
d ipandang sebagai karya kreatif j i ka merupakan sesuatu yang 
baru, atau j ika mengandung unsur-unsur baru dan d ipandang 
sebagai sol us i  masalah yang bermanfaat. Menurut Preiser, 
komponen orang, proses, masalah, dan produk  (people, 
process, problem, product) merupakan "Empat P" juga yang 
sangat berpengaruh terhadap kreativitas. Fokus utama dari 
model Jerman ini adalah pada proses kreatif yang d i usung 
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i nd ividu dalam menghadapi masalah. Pada akhi rnya, proses 
kreatif harus menghas i lkan suatu produk. Sementara itu 
proses kreatif d i pengaruh i  oleh banyak faktor, seperti 
pengetahuan umum dan khusus, keah l ian, kemampuan, gaya 
kogn itif, motif, kepribad ian, dan minat. (genera/ and specific 
knowledge, expertise, abilities, cognitive styles, motives, personality 
traits, and interests). 

Di ltal ia, dalam era abad ke-20 bel um ada parad igma 
penel itian kreativitas yang jelas, karena banyak teori dan 
penel itian hanya d i rangsang oleh pemik iran dari l uar ltal ia, 
walau d iketahu i  bahwa ltal ia memi l i ki sejarah panjang tentang 
pemiki ran kreativitas. Salah satu pemiki r  yang sangat terkenal 
adalah Lombroso (abad 1 9) ,  bel iau menjabarkan teori jen ius  
menjad i d ikenal secara internasional .  Menurut Lombroso, 
Orang Jen ius adalah orang yang punya pemikiran yang berbeda 
dari orang la in ,  karena orang tersebut mel ihat hal-hal dengan 
cara yang berbeda dan dapat mel i hat berbagai hubungan 
konseptual yang tidak terl i hat orang lai n .  Saat i n i  dan ke depan 
d i  lta l ia terdapat tiga isu utama dalam penel itian kreativitas, 
yaitu a) kerangka teoritis untuk memahami proses kreatif; b) 
pengukuran kemampuan kreatif, dan c) promosi kreativitas d i  
sekolah atau lembaga pend id ikan. Beberapa has i l  penel itian 
terbaru menunjukkan bahwa relaksasi dan pen i ngkatan 
pehggunaan citra mental dapat meni ngkatkan kinerja kreatif. 

Penel itian tentang kreativitas d i  Polandia berakar pada 
trad is i  fi l safat. Kreativitas sebe lumnya hanya d ipandang 
sebagai aktivitas l lah iah yang tidak dapat d icapai oleh manusia. 
Namun dalam penel itian terbaru, kreativitas telah d i l i hat 
sebagai sesuatu yang sepenuhnya dapat d icapai manusia, dan 
merupakan sesuatu yang baru dan berharga. Kreativitas 
berlaku tidak hanya untuk produk  tetapi j uga untuk peri laku, 
pemiki ran, dan cara h idup .  Para penel iti Polandia telah sangat 
tertarik pada apa yang d isebut dengan "kreativitas c kec i l , "  
yaitu kreativitas orang-orang yang tidak akan pernah 
menghas i lkan karya-karya besar atau membuat suatu 
penemuan yang benar-benar penti ng. Kreativitas c kec i l  l n i  
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adalah jenis kreativitas yang siapa pun bisa melakukannya 
dalam keh idupan sehari -hari . Necka, seorang i lmuwan 
Poland ia, telah mengusu lkan model ti ngkat kreativitas, yaitu 
kreatifitas yang "mas ih berubah", Mengkristal ,  Matang, dan 
Unggulan (fluid, crystallized, mature, and eminent) .  Kreativitas 
yang mas ih berubah adalah kreativitas sehari -hari yang dapat 
d iwuj udkan oleh s iapapun,  bahkan tanpa memi l i ki 
pengetahuan spesifi k. Kreativitas yang Mengkristal 
memberikan solus i  untuk memecahkan masalah. Kreativitas 
yang Matang menunjukkan keahl ian tertentu (expertise) dengan 
ti ngkat yang lebi h canggih .  Dan Kreativitas Unggulan adalah 
"kreativitas C besar," merupakan suatu karya kreatif yang 
d ikenal masyarakat secara luas. 

Di  negara Soviet-Rusia, terdapat dua pemikiran utama 
terkait dengan penelitian kreativitas, yaitu a) "Psikologi 
Gestalt" sebagai upaya rekonseptual i sasi teori psi kologi 
Marxis, dan b) psikologi yang berorientasi pada pendekatan 
Gu i lford dan Torrance. Penel itian kreativitas d i  Soviet d iawal i  
dengan pandangan soal berpik ir produktif dan wawasan 
(productive thinking and insight) , kemudian d iakh i ri dengan 
pandangan hal-hal yang berkaitan dengan bakat. Salah satu 
kekhususan penel itian kreativitas adalah mel ihat proses 
kreatif sebagai sesuatu yang berada di antara pers impangan 
logi ka dan intu is i .  Dengan demikian,  kreativitas d ipandang 
sebagai sesuatu yang d i batasi oleh berpik ir i ntu itif. Bebera,pa 
ah l i  psikologi Soviet, sesuai dengan trad is i  Marxis, secara 
khusus tertarik pada l i ngkungan kondis i  yang bisa memicu 
pemiki ran kreatif. Model Ponomarev mengusu lkan sekurang
kurangnya ada empat tahapan dalam proses berpik ir kreatif: 
(a) pencarian logis yang d isengaja; (b) pencarian intu itif dan 
solusi i ntu itif; (c) verba l i sasi dari solusi i ntu itif; dan (d) 
verba l i sasi untuki sol us i  formal . 

Di negara-negara Afri ka, kreativitas telah d i l i hat 
sebagai sesuatu yang sangat penting selama ribuan tahun ,  
misalnya penetapan kembal i  waktu pembangunan Pi ramida 
Agung d i  Mesir. Namun, dari anal i s i s  terungkap bahwa di 
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benua Afrika hanya ada satu bahasa yang memi l i ki kata yang 
d iterjemahkan dari kreativitas, yaitu Bahasa Arab. Mus l im 
memi l iki kata-kata Arab yang berbeda untuk kreativitas dalam 
konteks seku ler {bida't hoda) dan rel igi us  {bida't dalal ) .  Dalam 
bahasa "Afri ka" la innya, kata-kata yang berhubungan dengan 
kreativitas mencakup kosakata akal ,  cerdas, bi jaksana, 
berbakat, dan artistik. Defi n is i  kreativitas dalam konteks 
Afrika sangat beragam, dan cenderung menekankan aspek 
yang berbeda, antara lain : i novatif, agen adaptif, i ntegratif, 
mistis, dan men i ru { im itasi ) .  

Menurut para u lama Turki, fantasi merupakan bahan 
bakar untuk berpiki r kreatif, dan pada gi l i rannya fantasi 
tersebut dapat d iubah menjad i pemiki ran, t indakan, atau 
produk. Kreativitas telah d ipelajari dalam sen i ,  sastra, i lmu 
pengetahuan, dan  bidang la innya. M i sal nya, Dedegi l telah 
mengusu lkan sebuah model l ima langkah kreativitas dalam 
i lmu pengetahuan modern: (a) menguj i  ide untuk kelayakan, 
uti l itas, usaha yang d ibutuhkan, dan berbagai variasi nya; (b) 
mewujudkan prototi pe; (c) menguj i  has i l  dan membuat 
koneks i ;  (d) menciptakan ide- ide baru dari hasi l ;  dan (e) 
menghas i lkan ide-ide baru. Para cendekiawan Turki percaya 
bahwa otoritas I s lam dan rezim monarki telah menjad i 
penghambat upaya pen ingkatan kreativitas i lm iah selama 
ratusan tahun ,  tetapi sejak berd i ri nya repub l ik seku ler 
demokratis pada tahun 1 920, Turki telah menjad i lebih 
kebarat-baratan dan reseptif untuk berpik ir kreatif dan 
men i ngkatkan prod u ktivitas. 

Penel itian kreativitas di Korea Selatan sebagian besar 
d idasarkan pada aneka gagasan kreatif yang d i serap dari Barat. 
Secara impl i sit has i l  penel itian untuk teori kreativitas di Korea 
Selatan sangat erat berkaitan dengan karakteristi k tertentu 
dari kreativitas, seperti memi l i ki ide-ide oris inal ,  tertari k pada 
ide-ide baru, memi l i ki rasa i ngi n tahu  yang tinggi. Sedangkan 
karakteristi k lai nnya d i n i lai sebagai sangat tidak mungki n 
terjad i  pada orang kreatif, seperti egois, ti nggal send irian, dan 
cepat puas. Secara umum, karakteristik peri laku yang d ianggap 
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penti ng d i  Barat j uga d itemukan menjad i penting d i  Korea 
Selatan.  T elah ada berbagai macam penel itian tentang 
kreativitas di Korea Selatan, termasuk penel itian yang 
berkaitan dengan konstruk kreativitas untuk metode 
pend id ikan, program untuk mengembangkan kreativitas, peran 
guru dalam mengembangkan kreativitas, dan peran keluarga 
dalam membina kreativitas. Beberapa tes kreativitas juga telah 
d ikembangkan untuk d igunakan. 

Di kawasan Amerika Latin ,  kreativitas d ipandang 
sebagai fenomena mu ltifaset. Bel um banyak penel itian tentang 
kreativitas di kawasan 1 n 1 .  Terdapat kesu l itan dalam 
menemukan basi s  data penel itian dan belum banyak d i lakukan 
penel itian i lm iah, karena d i  Amerika Lati n i lmu pengetahuan 
tidak memi l iki n i lai budaya yang kuat. Sebagian besar penel itian 
d itujukan untuk memecahkan masalah praktis bukan untuk 
memahami secara rinci karakteristi k kreativitas. Terdapat 
beberapa program pengembangan kreativitas, seperti "Belajar 
untuk menjad i Kreatif' (learning for creative), program in i  
memi l i ki 3 prins ip, yaitu : (a) kebutuhan untuk menciptakan 
hubungan guru-siswa yang memungki nkan s iswa menjad i 
kreatif; (b) kebutuhan untuk mempersiapkan s iswa dengan 
keterampi lan, s ikap, dan n i la i -n i lai yang memungkinkan si swa 
menjad i kreatif; dan (c) kebutuhan untuk memahami 
pembelajaran yang leb ih  bermakna (meaningful /earning) . 

Penel itian kreativitas d i  Spanyol d imu lai pada akh i r  
tahun  1 960-an d i  Un iversitas Barcelona. Topik penel itian 
pertamanya adalah pengajaran kreativitas, dan sampai dengan 
saat sekarang topik i n i  tetap merupakan topik yang penti ng 
untuk penel itian kreativitas. Kreativitas adalah produksi 
peri laku asl i  atau model, aturan, atau benda-benda yang 
d iterima oleh masyarakat untuk menyelesai kan masalah 
tertentu. Dalam Undang-Undang Pend id ikan tahun  1 970 telah 
d itetapkan prins ip-prins ip  yang bertujuan untuk mendorong 
pengembangan kreativitas di kelas, seh ingga pengembangan 
kreativitas telah d iamanatkan dalam kuri ku lum.  Hal ini pada 
gi l i rannya menyebabkan berkembangnya penel itian kreativitas 
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d i  un iversitas. Saat i n i  muncu l  anggapan bahwa topik penel itian 
seperti kual itas kreatif i ndividu ,  desai n alat untuk mengukur 
kreativitas, program pelati han guru, ci ri khas bagi orang yang 
sangat berbakat merupakan bidang stud i  kreativitas. 

Di  I nd ia, kreativitas d i pandang sebagai has i l  dalam 
melakukan sesuatu yang asl i  atau novel dan juga berguna. 
Kreativitas telah menarik sejak jaman klasik. Kreasi (creation) 
d ianggap suatu kei nginan alami manusia yang mewaki l i  
pencarian jatid i ri .  Di  I nd ia, i sti lah dapat d iperbaharu i 
(renewable) dan transformasi (transformation) merupakan 
konsep yang sangat penti ng, sehi ngga stud i  kreativitas adalah 
satu karakteristik alami bagi para penel iti . Dalam bahasa H ind i  
ada dua i sti lah yang d igunakan untuk kreativitas. Mereka 
menunjukkan keinginan atau tuj uan untuk menci ptakan. 
Kebutuhan untuk pembuatan karya 'perl u d isesuaikan dengan 
keadaan d i ri nya dan l i ngkungan.  Menari knya, banyak mites 
I nd ia berurusan dengan topi k kreativitas dan terus 
mempengaruh i  cara berpikir masyarakat . 

Berdasarkan kaj ian hasi l -hasi l penel itian d iberbagai 
negara, kreativitas telah membuat manusia menghas i lkan 
banyak insan kreatif yang memi l i ki jejak karya yang un ik  pada 
budaya, esteti ka dan warisan intelektual , yang membedakan 
masyarakat tertentu dengan masyarakat lai nnya. 

Meski pun telah d igambarkan adanya kesamaan dalam 
l iteratur kreativitas d i  sel uruh dun ia, keberadaan trad is i  
penel itian yang beragam tak dapat dianggap setara. Setiap 
negara berbeda fokus penel itiannya, sehubungan dengan 
warisan budaya, sumber daya ekonomi ,  dan sejarah i lmiah, d i  
mana perbedaan-perbedaan tersebut tentu akan 
mencerminkan sifat pekerjaan yang d i lakukan di bidang 
kreativitas. Secara khusus, trad is i  penel itian yang bervariasi 
tersebut akan terkait dengan l ima pertanyaan berikut : 
a .  Sejauhmana kekuatan dan  durasi infrastruktur i lm iahnya, 

di mana ada beberapa negara yang memi l ik i  basis  
infrastruktur yang kuat dan d ipe l i hara selama berabad 
abad, sementara itu ada beberapa negara yang la in hanya 
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memi l i ki i nfrastruktur i lmiah yang kurang baik  bahkan 
sebagai landasan yang bersifat sporad is ?  

b .  Sejauhmana negara memi l i ki akar fi losofis yang mendalam 
untuk penelitian d i  bidang kreativitas? . 

c .  Sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah, dan/atau pihak 
legiskatif dalam memberi dukungan untuk penel itian 
kreativitas. Beberapa negara telah menetapkan ti ngkat 
yang jauh lebih ti nggi yaitu berupa dukungan pub l ik untuk 
mendorong kreativitas d i  sekolah atau tempat kerja ? 

d. Sejauh mana penel itian kreativitas tersebut tergantung 
pada has i l -hasi l  penel itian perintis dari penel iti Barat, 
terutama pada karya klas ik Gu i lford, Torrance, dan lai n 
lai n pada tahun  1 960-an dan 1 970-an ? 

e. Sejauh  mana status relatif lebih ti nggi untuk jen is  
penel itian ,  apabi la memband ingkan antara penel itian dasar 
dan pen l itian terapan ? 

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup  
kontras dalam penel itian kreativitas, namun  tampaknya 
penel itian kreativitas di seluruh dun ia  menuj u ke arah yang 
sama. Kreativitas merupakan fenomena yang un iversal .  Selai n 
itu, rasa keingin -tahuan i lm iah tentang kreativitas telah 
memperkaya penel itian serta memperl uas dampaknya ke 
seluruh penjuru dun ia. Dalam waktu dekat i n i ,  d iduga semua 
upaya global tersebut semakin akan mempertemukan has i l 
has i l nya pada suatu ruang "h impunan teoriti s dan empiris" 
mengenai karakteristik kreativitas dan kondis i ,  d i  mana 
kreativitas terbaik dapat d ibi na. Pada akh i rnya d i harapkan pula 
aneka penel itian kreativitas tersebut dapat memberikan 
kontribusi yang sign ifikan terhadap pertumbuhan peradaban 
dun ia yang berkelanjutan.  Karena itu, sejajar dengan 
perkembangan kegiatan penel itian kreativitas d itingkat global 
tersebut, maka tentu saja I ndonesia harus segera ikut 
memu lai nya, tanpa menunggu hasi l -hasi l penel itian global yang 
sudah baku . 

Secara ri ngkas has i l  penel itian makna kreativitas d i  
berbagai negara tersebut d isaj i kan dalam Tabel 2. 1 
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Tabel 2. 1 .  Orientasi Penel itian Makna Kreativitas d i  
Berbagai Negara. 

No Kawasan- Makna Kreativitas 
Negara 

I Skandinavia Lebih memperhati kan proses 
kreatif dari pada produk kreatif. 

2 Cina, Hongkong, Kreativitas bers ifat bakat (given) .  
Si ngapura 

a. C ina Kreativitas sebagai produk samping 
dari kecerdasan dan bakat. 

b. Taiwan Menerapkan berbagai metode 
dalam mempelajari kreativitas. 

c. Hongkong Membedakan kreativitas Amerika 
(humor dan esteti ka) dan 
kreativitas Cina (pengaruh sosia l ) .  

d .  Si ngapura Belum banyak penel itian, tetapi ada 
dorongan pemerintah untuk 
mengajar kreativitas d i  sekolah. 

3 l nggris Berpiki r Divergen dan Konvergen 
dari J P  Gu i ldford dan Test 
Kreativitas dari E Torrance, serta 
Berpiki r  Kreatif. 

4 Perancis Parad igma "Empat P" dari Piaget, 
yaitu People (orang), Process 
(proses) , Product (produk) dan 
Press (Li ngkungan). 

5 Jerman Parad igma "Empat P" dari Preiser, 
yaitu People (orang), Process 
(proses), Problem (masalah) dan 
Product (produk) .  Karya kreatif 
harus ada unsur baru dan 
pemecahan masalah. 

6 l ta l ia Lombroso (abad 1 9) ,  menjabarkan 
teori jen ius .  Tiga isu utama dalam 
penel itian kreativitas, yaitu a) 
kerangka teoriti s untuk memahami 
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proses kreatif; b) pengukuran 
kemampuan kreatif, dan c) 
promosi kreativitas d i  lembaga 
pend id ikan.  

7 Polandia Berakar pada trad is i  fi l safat. Necka 
mengusu lkan tingkat kreativitas • 
yaitu F lu id ( "masih berubah", 
sehari -hari) , Crusta l l ized 
(Mengkristal ,  solus i  masalah), 
Mature (Matang, ada keah l ian 
tertentu), dan Eminent (Unggulan) .  

8 Soviet-Rusia Dua pemik iran utama, yaitu a) 
"Psi kologi Gestalt", 
rekonseptual i sasi teori psi kologi 
Marxis, b) pendekatan Gu i lford 
dan Torrance. 
Model Ponomarev mengusu lkan 
empat tahapan proses berpiki r 
kreatif: (a) pencarian logis yang d i  
sengaja; (b) pencarian i ntu itif dan 
solus i ;  (c) verbal isasi dari solus i  
i ntu itif; dan (d)  verba l i sasi untuki 
solus i  formal . 

9 Negara -negara Di benua Afrika hanya ada satu 
Afri ka bahasa yang memi l i ki kata yang 

d iterjemahkan dari kreativitas, 
yaitu Bahasa Arab. Mus l im memi l i ki 
kata Arab yang berbeda untuk 
kreativitas dalam konteks seku ler 
(bida't hoda) dan rel igi us  (bida't 
dala l) .  

1 0  Turki Dedegi l mengusu lkan model l ima 
langkah kreativitas dalam i lmu 
pengetahuan modern: (a) mengufi 
ide untuk kelayakan, uti l itas, usaha 
yang d ibutuhkan, dan berbagai 
variasi nya; (b) mewujudkan 
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prototi pe; (c) menguj i  has i l  dan 
membuat koneks i ;  (d) menciptakan 
ide-ide baru dari hasi l ;  dan (e) 
menghas i lkan ide-ide baru. 

I I  Korea Selatan Sebagian besar d idasarkan pada 
aneka gagasan kreatif yang d iserap 
dari Barat. Penel itian kreativitas 
erat berkaitan dengan karakteristi k 
tertentu dari kreativitas 

1 2  Kawasan Amerika Kreativitas d ipandang sebagai 
Lati n fenomena mu ltifaset. Belum banyak 

penel itian tentang kreativitas. 
"Belajar untuk  menjadi Kreatif '  
( learn ing for creative) . 

1 3  Spanyol Pengajaran kreativitas merupakan 
topik yang penti ng untuk penel itian 
kreativitas. Undang-Undang 
Pend id ikan tahun  1 970 
menetapkan prins ip-prins ip  untuk 
mendorong pengembangan 
kreativitas di kelas dan 
d iamanatkan dalam kuriku lum.  

1 4  I ndia l sti lah renewable dan transformation 
merupakan konsep yang penti ng 
dalam stud i  kreativitas. Banyak 
mites terkait dengan topik 
kreativitas dan mempengaruh i  cara 
berpiki r masyarakat. 

Sumber : James C. Kaufman and Robert j. Sternberg (2006). 

2.3.  Teori Kreativitas 

2.3. 1 .  Besaran Kreativitas. 

Pada bagian i n i  akan d i lakukan tinjauan komparatif 
terhadap teori-teori kreativitas yang kontemporer, sehingga 
uraiannya akan d isusun dalam dua bagian .  Bagian pertama 
menyaj ikan d iskusi tentang bagaimana teori akan 
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d iklasifi kas ikan dan d ibandingkan, terutama akan menyoroti 
tantangan utama, pertimbangan, dan keterbatasan. Kedua 
menyaj ikan gambaran dari sepu luh  kategori teori kreativitas, 
menyoroti pernyataan yang mendasari , konsepsi -konsepsi dan 
menggambarkan prins ip-pri ns ip kunci dari teori kreativitas 
yang kontemporer. 

Meskipun dua orientasi u raian tersebut memi l iki 
beberapa kesamaan, tetapi jelas ada juga perbedaan penting. 
Setiap teori berorientasi i lm iah dan bercita-cita untuk 
memenuh i  standar i lmiah, yaitu mencari kebenaran obyektif, 
menghas i lkan bukti empi ris atas h ipotesis tertentu dan 
mengembangkan model formal yang sesuai dengan d is ip l i n  
i lmu eksakta Meski pun tidak semua pendekatan kreativitas 
bertujuan untuk memenuh i  standar i lmiah, namun standar i n i  
berguna bukan hanya bagi mereka yang mencari sebuah 
pemahaman kreativitas, melai nkan juga untuk membentuk 
dasar perbandi ngan terhadap teori yang lebih berorientasi 
metaforis. 

Dalam memband ingkan teori kreativitas, maka akan 
sangat berguna untuk membedakan antara tingkat besaran 
kreativitas, yaitu kreativitas c-keci l  ( lebih subjektif) 
d ibandingkan dengan kreativitas C-Besar ( lebih objektif) . 
Perbedaan in i  memungkinkan untuk mempertimbangkan 
ruang l i ngkup dan fokus teori , apa yang mungkin h i lang, dan 
apa metode dan langkah-langkah yang pal i ng tepat untuk 
menguj i secara empir is dan menjelajahi proposis i  dari teori .  
Selai n menjad i berguna, beberapa penel iti kreativitas 
berpendapat bahwa perbedaan tersebut d iperl ukan, karena 
dapat memungkinkan untuk membuat pertimbangan lebih 
lengkap terhadap konsepsi kreativitas.Bahkan ada 
kecenderungan bagi penel iti kreativitas untuk fokus pada karya 
jen ius  (kreativitas C-Besar) , sehi ngga seri ngka l i  mengabaikan 
perbedaan yang sesungguhnya d iperl ukan antara pengalaman 
kreatif dan produk kreatif. Pengalaman kreatif merupakan 
bentuk kreativitas yang lebih subjektif, yang tidak 
menghas i lkan produk yang nyata, tidak memperoleh eval uasi 
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eksternal, atau tidak pernah keluar dari wawasan ind ividu dan 
interpretasi pri bad i (Beghetto & Kaufman, 2007) . Mengh impun 
pengalaman-pengalaman kreatif subjektif untuk mendukung 
produk kreatif tertentu , dapat menghas i lkan konsepsi parsial 
atas fenomena kreatif; dan dapat memperkuat mitos dan 
kesalahpahaman tentang sifat kreativitas. 

Ketika akan membandingkan konsepsi teont1s 
kreativitas, penti ng untuk dapat membedakan antara kerangka 
internal dan eksternal dari referensi" .  Perbedaan tersebut 
memungkinkan untuk memahami pertimbangan yang lebih 
jelas tentang ruang l i ngkup, sifat, dan keterbatasan dalam 
menyusun teori .  Perbedaan yang pal i ng umum dan telah 
menjad i d ikotomi dalam kreativitas adalah perbedaan antara 
Kreativitas C-Besar (unggu lan) dan kreativitas c-keci l  (sehari 
hari ) .  Kreativitas C-Besar mengacu pada contoh yang "mu lti 
tafs ir" dari ekspresi kreatif (m isal nya puis i  H B  Yasi n  atau 
Mus ik Jazz l ndra Lesmana) . Seba l iknya, kreativitas c-keci l 
berfokus pada kreativitas keh idupan sehari-hari atau 
pengalaman yang ekspresi nya telah d iakses oleh sebagian 
besar orang, misal nya resep memasak termasuk bahan-bahan 
dan takaran bumbunya. Seperti kebanyakan d ikotomi ,  
termasuk  antara kreativitas C-Besar dan kreativitas c-keci l ,  
maka dapat kekurangan nuansa dan agak paradoks, kemud ian 
terlal u i nklusif dalam beberapa kasus dan tidak cukup  i nkl usif 
pada orang lai n .  Karena itu, salah satu cara untuk mengatasi 
keterbatasan d ikotomi besaran kreativitas i n i  adalah dengan 
membuat kategori yang lebi h ketat, walaupun cara i n i  akan 
menempuh ris iko, dengan tidak mempertimbangkan 
kreativitas yang lebih subyektif berupa pengalaman kreatif. 

Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan d ikotomi 
besaran kreativitas tersebut, maka Beghetto (2009) 
berpendapat untuk menggunakan dua kategori tambahan, yaitu 
kreativitas c-min i  dan kreativitas C-Pro. Kategori kreativitas c
min i  akan membantu membedakan bentuk subjektif dan 
objektif dari kreativitas c-kec i l ;  membuat ruang untuk lebi h 
bersifat pribad i atau subjektif; atau bentuk kreativitas yang 
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bersifat mental atau emosional .  Sedang tambahan kategori 
kreativitas C-Pro akan membantu membedakan wi layah abu
abu antara kreativitas c-kec i l  dan kreativitas C-Besar. 
Kreativitas C-Pro membuat ruang untuk ti ngkat pencipta 
(sen iman) profesional yang bel um mencapai (atau mungkin 
tidak pernah mencapai) status terkemuka, tetapi karyanya 
berada jauh melampau i penc ipta dengan kreativitas c-min i ,  
d itinjau dari segi penguasaan i lmu pengetahuan, motivasi ,  dan 
kinerjanya. Dengan demikian secara h i rarkis terdapat 4 
(em pat) kategori besaran kreativitas, yaitu ( I )  Kreativitas C
Besar; (2)  Kreativitas C-Pro; (3)  Kreativitas c-min i ;  dan (4) 
Kreativitas c-kec i l .  

Penggunaan empat kategori besaran kreativitas 
tersebut dapat membantu untuk melakukan perbandingan 
teori , terutama saat menyoroti persamaan dan perbedaan 
dalam fokus dan ruang l i ngkup teori kreativitas. Kategori 
besaran kreativitas tersebut dapat membantu untuk 
mempertimbangkan arah ke masa depan dan potensi 
keterkaitannya, serta menyoroti keterbatasan teori . Namun, 
penggunaan kategori besaran i n i  untuk mengklasifi kasikan 
fenomena kreatif (tidak pedu l i  seberapa tepat atau fleksibel) 
sela lu terbatas, karena dapat berpotensi mengaburkan 
klarifi kas i  (penjelasan) dari s ifat kreativitas. Dengan memahami 
keterbatasan kategori i n i ,  maka "harus bijaksana" dalam 
menggunakan kategori tersebut sebagai elemen perbandingan 
ketika secara kritis membahas suatu perspektif teori .  

2.3.2.  Aspek-Aspek Kreativitas. 

Pendekatan teoritis untuk kreativitas", terutama 
berkaitan dengan aspek atau segi kreativitas yang ditekankan 
dalam teori (Rhodes, 1 96 1  ). Secara trad is ional ,  aspek 
pendekatan teoriti s tersebut d ikenal dengan sebutan "Empat-P 
kreativitas", yaitu mel i puti proses, produk, orang (atau 
kepribad ian), dan tempat (atau l i ngkungan) .  Sementara itu ada 
versi yang lebih baru dari kerangka kerja tersebut, yaitu 
dengan menambah jum lah aspeknya sampai dengan enam-P, 
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yaitu dengan menambahkan persuasi (Simonton,  1 990) dan 
potensi  (Runco, 2003) .  Perl u d icatat, bahwa sejak kerangka 
kerja aspek kreativitas i n i  had i r, maka banyak masalah dalam 
stud i  kreativitas dapat diorgan i sas ikan dengan lebih bai k, 
seh i ngga kerangka kerja aspek kreativitas tersebut dapat 
d igunakan sebagai cara la in u ntuk memband ingkan l i ngkup 
perspektif teori yang berbeda. 

Teori yang berfokus pada proses kreatif bertujuan 
untuk memahami sifat dari mekani sme mental yang terjad i ,  
ketika seseorang terl i bat dalam berpik ir kreatif atau kegiatan 
kreatif. Teori proses biasanya menentukan berbagai tahap 
pengolahan atau mekanisme tertentu sebagai komponen 
pemiki ran kreatif. Beberapa isu- isu kunci dalam stud i  proses 
kreatif mel iputi sejauh mana pemiki ran kreatif mel i batkan 
mekanisme dasar kogn itif, seperti berpik ir non-kreatif, peran 
sadar relatif terhadap proses bawah sadar, kontribusi 
kebetu lan relatif atau proses stokastik terhadap proses yang 
lebi h terkontrol dan d ipandu, serta sifat dan keandalan proses 
evaluatif selama proses penciptaan kreativitas. 

Sangat boleh jad i pendekatan yang pal i ng objektif 
untuk kreativitas berfokus pada produk, seperti karya seni 
l ukis , penemuan i lm iah, komposis i  mus ik, dan lai n sebagainya. 
Produk  biasanya dapat d i h itung, seh ingga memungkinkan 
objektivitas kuantitatif yang cukup. Produk  j uga seri ng tersed ia 
untuk  d i l i hat atau d i n i lai kehandalannya, sehi ngga dapat segera 
d iperoleh dua keuntungan besar. Di satu s 1s 1  keti ka 
mempelajari produk, maka dapat d ikatakan secara langsung 
mempelajari prosesnya untuk menuju kepada pelaku 
kreativitas atau kepri bad ian pelaku kreativitas; identifi kas i  
sedemikian rupa tersebut d i perlukan untuk mengi nformasi kan 
proses kreatif atau i n san kreatif. Di  s is i  la in nya, produk kreatif 
jelas d ibangun oleh i n san kreatif. Dengan demikian, penel itian 
produk  akan memberitahukan tentang ind iv idu yang sangat 
kreatif tetapi bukan penyandang kreatif potensial yang belum 
sepenuhnya kreatif. 
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Perspektif lama dalam studi  kreativitas telah 
difokuskan pada insan yang kreatif (atau kepribad ian). Banyak 
penel itian awal i nsan kreatif d ibandi ngkan dengan profesi 
matematikawan, arsitek, penu l is, dan kelompok-kelompok lai n 
dalam hal c iri-ci ri yang mungkin menunjukkan atau i nd ikasi
kontra dari potensi kreatif. Beberapa karakteristik i nsan 
kreatif telah beririsan dengan seluruh domai n kreativitas; 
termasuk motivasi i ntri ns ik, kepenti ngan yang l uas, 
keterbukaan terhadap pengalaman, dan otonomi .  Sejumlah c iri 
kepri bad ian juga tampak lebih l uas, bai k d i  kalangan insan 
kreatif d i  domai n arti sti k maupun d i  domai n i lmiah. 
Kepribad ian (personality) sekarang in i  d ipandang sebagai salah 
satu faktor yang mempengaruh i  peri laku i n san kreatif.Ekspresi 
kepribad ian seri ng tergantung pada pengaturan atau ik l im di 
mana seorang ind ividu berada. Penel itian tentang tempat atau 
faktor "tekanan" i n i  sangat berguna dalam mendefi n is ikan 
i nteraksi antara orang dan l i ngkungan.  Ada perbedaan i nd ividu 
dalam hal l i ngkungan yang d isukai , tapi sekal i  lagi in i  j uga 
sebagai kecenderungan umum. Kreativitas cenderung untuk 
berkembang ketika ada kesempatan untuk eksplorasi dan 
bekerja independen, dan ketika oris inal itas d idukung dan 
d i hargai .  

S imonton ( 1 990) menawarkan perspektif la in 
mengikuti kerangka kerja aspek kreativitas in i  dengan 
menggambarkan kreativitas sebagai persuasi . Orang-orang 
kreatif mengubah cara orang la in berpiki r, seh ingga mereka 
kemudian harus mampu melakukan ti ndakan persuasif untuk 
d iaku i sebagai i n san kreatif. Gagasan kreativitas sebagai 
persuasi , merupakan asumsi dalam perspektif sos ial ,  teori 
atribusi kreativitas, dan model pendekatan s istem. Dalam 
kurun  waktu terakh i r  i n i ,  i nd ividu persuasif adalah orang
orang yang cenderung mempengaruh i  arah yang d iambi l oleh 
sebuah domain .  Penekanan pada persuasi menyi ratkan bahwa 
oris inal itas sehari-hari mungki n tidak akan d ianggap kreatif, 
karena sebagian besar seri ngka l i  d i lakukan secara personal .  
Dengan demikian studi kreativitas dapat d i kategorikan dalam 
hal proses, produk, kepribadian, tempat, dan persuasi . 
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Namun Runco (2003)  menyarankan bahwa akan lebih 
bai k  bi la pendekatan teori d iatur dalam h i rarki yang d imu lai 
dengan teori-teori ki nerja kreatif versus potensi kreatif. 
Perspektif awalnya d i bagi ke dalam teori produk  dan teori 
persuasi , dan setiap perspektif lai nnya fokus pada peri laku 
yang tampak (manifest) , yaitu peri laku kreatif yang tidak 
d i ragukan ;  kemudian perspektif yang terakh ir  d i bagi menjad i  
kepribad ian kreatif dan tempat, dan setiap perspektif lai n yang 
d iduga belum sepenuhnya d ihargai dan proses subjektif. 
Kerangka h i rarkis i n i  menangkap kerangka kerja sebel umnya, 
dan memungkinkan untuk melakukan penel itian tentang 
kreativitas sehari -hari , serta potensi kreatif dari anak-anak dan 
orang lai n yang mungkin memi l i ki sebagian besar dari apa yang 
d iperlukan, namun  mas ih membutuhkan kesempatan 
pend id ikan atau dukungan lai n ,  sebe lum mereka dapat 
m�nunjukkan kinerja kreativitasnya. Dengan demikian aspek
aspek kreativitas i n i  akan terd i ri dari 6 (enam) aspek, yaitu ( I )  
aspek proses (process) ;  (2) aspek produk  (produa) ; (3) aspek 
orang/kepribadian (people); (4) aspek tempat/l i ngkungan 
(press) ;  (5) aspek persuasi (persuasive); dan (6) aspek potensi 
(potensiaQ . 

2.3.3 .  Kategorisasi Teori Kreativitas 

Sesuai dengan keterbatasan yang d ihadapi ,  maka 
ha.nya sekitar I 0 (sepu luh)  teori yang akan d itinjau 
berdasarkan besaran kreativitas dan aspek-aspek kreativitas. 
Ruang yang tersed ia hanya dapat d igunakan untuk membuat 
penjelasan s i ngkat dari fitu r yang membedakan setiap kategori 
teori, karena itu pembaca yang berminat d isarankan untuk 
melakukan eksplorasi terhadap referensi pustaka yang lebih 
r inci dan spesifi k  pada teori -teori tertentu yang d ibahas. 
Tujuan perband ingan teori i n i  hanya sekedar memberikan 
"gambaran kasar" (tidak lengkap) dari masing-masing kategori 
teori . Demikian j uga untuk setiap contoh kategori teori , 
hanya menyoroti beberapa ind iv idu penggagasnya sebagai 
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representasi (perwaki lan) dan bukan bermakna kuantitas dan 
kual itas 

Sebagian besar teori yang d ikomparas ikan dalam 
tu l i san i n i  telah d ibahas pada sejum lah pustaka i lmiah, m in imal 
dalam dua dekade terakh ir. Sehingga tidak mengu las teori 
yang terbatas untuk memahami aspek yang cukup sempit atau 
subtopik dalam kreativitas, seperti hubungan kreativitas untuk 
penyakit mental ,  dasar-dasar biologis untuk kreatif, apl i kasi 
tekn ik  untuk meni ngkatkan kreativitas, perbedaan budaya 
dalam kreativitas, dan la in sebagai nya. Oleh karena itu, 
pemahaman terhadap unsur-unsur kreativitas yang telah 
d ibahas sebe lumnya (besaran kreativitas dan aspek kreativitas) 
akan sangat membantu memfas i l itasi dalam menyaj ikan 
gambaran perbandingan teori-teori kreativitas d imaksud. 
Secara garis besar pembahasan setiap teori akan mel i puti 5 
( l ima) elemen pokok, yaitu pernyataan pokok (primary 
assertion) , konsepsi dasar (key concepts) ,  focus aspek 6-P 
Kreativitas ( Six P's Focus) ;  ti ngkat besaran kreativitas (level of 
magnitude) ;  dan representasi temuan para ahl i  atau 
cendekiawan utamanya (major studies) . Kel ima elemen u lasan 
untuk setiap teori psikologi tentang kreativitas tersebut, 
secara ri ngkas d i saj ikan pada Tabel 2. 1 .  

( I )  Teori Perkembangan (Developmental Theories) 

Teori perkembangan kreativitas i n i  merupakan teori 
yang pal i ng praktis. Teori i n i  tidak hanya membantu untuk 
memahami akar kreativitas, tetapi teori in i  j uga sering 
menyarankan bagaimana merancang l i ngkungan, seh i ngga 
potensi kreatif anak akan sepenuhnya teris i .  Dengan demikian 
teori perkembangan ini dapat d i l i hat terutama dari penekanan 
pada orang, tempat, dan aspek potensi kreativitas, dan 
berkisar dari kreativitas m in i-c sampai dengan Pro�C. 
Meskipun produk bukan fokus utama dari teori 
perkembangan, tetapi produk mas ih berperan penting . Hal 
tersebut terjadi karena teori perkembangan i n i  menyi ratkan 
l i ntasan yang d imu lai dari bentuk kreativitas yang lebih 
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subjektif (m in i-c) dan men i ngkat menjadi bentuk yang lebih 
nyata dan matang dari  ekspresi kreatif (Pro-C). 

Teori perkembangan awalnya d i rancang untuk 
memeriksa keh idupan dan latar belakang kel uarga dari orang 
kreatif yang terkemuka (Goertzel , l 976). Teori m 1  

menun jukkan bahwa pengalaman tertentu akan berkorelasi 
dengan kreativitas. M isal nya, orang tua dari anak-anak kreatif 
tampaknya mengekspos anak-anaknya dalam beberapa cara 
untuk melakukan pengalaman yang beragam dan ternyata 
sebagian besar dari anak-anak tersebut tumbuh dan menjad i 
i n san kreatif. 
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Tabel 2. 1 .  Ringkasan Kategori Teori Kreativitas 

No Kategori Pernyataan Konsepsi Kunci Fokus 6-P Be saran l lmuwan 
Teori Utama Kreatif (Wakil) 

I .  Perkemban Kreativitas • Tempat dan I n  san, c-min i  sd Hel son 
gan berkembang dari Struktur Tempat, C-Pro ( 1999) 
(Developme waktu ke waktu Keluarga Potensi dan Subotn ik  & 
ntal) ( dari potensi • Peran Bermain Produk Arnold ( 1996) 

untuk prestasi ) ;  • Dukungan Albert & 
dimediasi oleh selama transis i Runco ( 1989) 
i nteraksi dari 

• Proses 
orang dan Longitudinal 
l i ngkungan. 

• Pengaruh 
Multivariat 

2. Psikometri Kreativitas dapat • Pengukuran Produk c-keci l  sd Gui lford 
k d iukur rel iabi l itas rel iabi l itas dan Utama C-Besar ( 1968) 
(Psychomet dan val i d itasnya; val id itas Wal lach & 
ric) membedakan • Ambang Kogan ( 1965) 

konstruk terkait Val id itas 
( IQ) untuk Diskrim inan 
menyoroti sifat • Domain 
domain-spesifik- Spesifi k  
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3.  Ekonomi Gagasan dan • Dipengaruh i  I n  san, c-keci l  sd F lorida (2002) 
(Economic) peri laku kreatif Faktor Tingkat Tempat, C-Besar Sternberg & 

dipengaruhi oleh Makro Produk, dan Lubbart 
kekuatan pasar • Perspektif Persuasi ( 1 995) 
dan anal i s i s  b iaya Psikoeconomi Rubenson & 
manfaat • Pasar Runco ( 1 992) 

Kreativitas 
• Keputusan 

l nvestasi 
4. Tahap dan Ekspresi kreatif • Persiapan Proses c-min i l  sd Ammabi le  

Proses berlangsung Tahapan Utama C-Besar ( 1 999) 
Komponen melalu i  • l nkubasi dan Runco & 
sial (Stage serangkaian Wawasan Chand ( 1 995) 
& tahapan atau • Verifi kasi & Wal lace 
Component komponen; Evaluasi ( 1 926) 
iol Process) proses dapat 

• Mekanisme 
memi l i ki fungsi Komponen 
l i near dan elemen 
rekursif 
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No Kategori Pernyataan Konsepsi Kunci Fokus Besaran l lmuwan 
Teori Utama 6-P Kreatif (Wakil) 

5 .  Kognitif Proses • Asosiasi Penci lan In san c-kec i l  sd F inke, Ward & 
(Cognitive) pemik iran • Berpikir dan C-Besar Smith ( 1 992) 

gaga san Divergen/Konverg Proses Gu i lford ( 1 968) 
merupakan en Medn ick ( 1 962) 
dasar orang • Kombinasi dan 
kreatif dan Ekspansi Konsepsi 
berprestasi 

• Pemik iran 
Metafora, Citra 

• Proses Meta-
Kogn itif 

6. Pemecahan Menghas i lkan • Masalah "yang I n  san ,  c-kec i l  sd Weisberg (2006) 
Masalah dan solus i  kreatif su l it" Proses, C-Besar Ericson ( 1 999) 
Berbasis untuk masalah • Kogn itif, Produk S imon ( 1 989) 
Keahl ian yang tidak jelas Pendekatan 
(Problem dari proses Komputasi 
Solving and ras ional ,  yang • Pendekatan 
Expertise bergantung Berbasi s  Keah l ian 
Based) pada proses • Representasi 

kogn itif umum Masalah dan 
dan domain  Heuristik 
keahl ian 
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7. Penemuan Orang-orang • Proses Kreatif l n san, Utama c- Runco ( 1 994) 
Masalah kreatif secara subyektif Proses, m in i  Csikzsentimihalyi 
(Problem proaktlf terl i bat • Eksplolatori Potensi  & Getzel ( 1 976} 
Finding) dalam proses Peri laku 

subjektif dan • Penemuan on- l ine 
eksplorasi 
mengidentifi kasi 
masalah yang 
harus I 
d iselesaikan 

8 Evolusi- l n san kreatif • Konfigurasi I n  san , Utama Simonton ( 1 997) 
Darwin terkenal has i l  Peluang Proses, C-Besar Campbel l  ( 1 960) 
(Evolutionary- dari evolus i ,  • Gagasan generasi Tempat, 
Darwinian) seperti proses buta Produk  

generasi buta • Retensi Gagasan 
dan retensi Selektif 
selektif 

• Aturan Ganj i l -
Genap 

• Keputusan Sosial 
dan Peluangnya 
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No Kategori Pernyataan Konsepsi Fokus 6- Besaran l lmuwan 
Teori Utama Kunci p Kreatif (Waki l) 

9 Tipologi Pencipta • Perbedaan Utama c-kec i l  sd Kozbelt (2008) 
(Typological) perbedaan Peri laku I n  san, C-Besar Gal lenson (2006) 

ind iv idu kunci • Kategori tetapi j uga 
yang sangat Pelaku Proses, 
panjang, yang • l ntegrasi Produk, 
terkait dengan taraf anal is is  Tempat 
kedua faktor berganda 
tingkat makro 

• Pencari vs 
dan mikro dan Pen emu 
dapat 

• Keterpaduan 
d iklasifi kasikan mu lti level 
melal u i  anal i s i s  
tipologi 

1 0  Sistem Has i l  • Sistem yg Berbagai c-kec i l  sd Sawyer (2006) 
(System) kreativitasl terl i bat Penekanan C-Besar Csikzsentimihalyi 

dari s i stem • Jari ngan d i  semua P ( 1 998) 
yang kompleks lembaga Gruber ( 1 98 1 )  
beri nteraks i • Domain & 
dan sal i ng Lapangan 
terkait factor 

• Penjaga 
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Selai n itu, keluarga-keluarga i n i  j uga d itandai dengan 
i ndependensi pada taraf sedang (Albert & Runco, 1 989) . Orang 
tua menyadari apa yang d i lakukan anak-anak, namun tidak 
terla lu ketat d ikontrol .  Catatan i n i  bukan hanya sebuah 
pengamatan tanpa koneksi fungsional untuk kreativitas. 
l ndependensi secara logis terkait dengan proses kreatif, dan 
jelas terbukti dalam studi  kel uarga. l ndependensi yang optimal 
memungkinkan anak-anak mengembangkan otonomi, la lu 
dapat d igunakan dalam pemik iran mereka, dan akan 
memungki nkan anak-anak untuk merancang sesuatu yang 
sangat origi nal .  

Stud i  perkembangan yang difokuskan pada struktur 
keluarga kadangkala lebih terkontrol .  Hal m1 tidak 
mengherankan karena struktur keluarga (misal nya urutan 
kelah i ran, posis i  ord i nal dalam keluarga, selang usia antara 
saudara kandung, dan jum lah saudara kandung) telah menarik 
para i lmuwan peri laku dan sosia l ,  serta fi lsuf alam yang 
bekerja jauh mendahu lu i  para ah l i  i lmu- i lmu sosia l .  Salah satu 
contoh i lmuwan yang l uar biasa, adalah Galton ( 1 869) yang 
telah banyak berbicara tentang keturunan jen ius  (hereditary 
genius). Galton melaporkan bahwa anak su lung memi l i ki 
keuntungan yang signifi kan untuk berkembang, dan untuk 
alasan itu anak su lung sering berhas i l .  Galton t idak tampak 
secara khusus menel iti kreativitas, tetapi fokus pada ind ividu 
dengan prestasi yang lebi h konvensional .  

Penel itian tentang struktur kel uarga telah terbukti 
berguna untuk membangun teori kreativitas. Misalnya, gagasan 
"anak-anak tengah" memi l iki keunggulan perkembangan 
tertentu. Bukti studi menunjukkan bahwa anak-anak tengah 
sering memberontak dan revolusioner (Gaynor, 1 998), 
mungkin karena mereka d ibesarkan dalam keluarga d i  mana 
ada saudara yang lebih tua, saudara yang berdasarkan jatuh 
tempo kelah irannya akan mendapatkan perhatian orangtua 
lebi h besar. Oleh karena itu anak-anak tengah menemukan 
cara alternatif untuk mendapatkan perhatian, yaitu dengan 
sering memberontak terhadap n i lai -n i lai orang tua dan status 
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quo dan dapat menemukan salu ran keluar yang un ik. 
Pemberontakan anak-anak tengah mungki n dalam konteks 
kel uarga, tetapi dalam pemik iran seseorang yang telah dewasa 
akan menjad i pelaku revolus i  arti sti k atau revolus i  i lmiah . 
Bidang penel itian la in yang d ipandang penti ng adalah 
mel i batkan bermain dan kreativitas (Schafer, 2006) . Pekerjaan 
i n i  memberikan kontribusi pemahaman tentang bagaimana 
memeli hara l i ngkungan yang dapat mendukung upaya kreatif 
(misal nya l i ngkungan permisif memungkinkan eksplorasi dan 
bermain imaj i natif) dan kepada teori proses kreatif itu send iri 
(misal nya gagasan kreatif yang d imungki nkan lah i r  dari 
relaksasi dan ken i kmatan bermain) .  

Stud i  perkembangan yang pal i ng kuat dan sangat dapat 
d ipercaya adalah stud i  yang longitud ina l .  Temuan dari 
penel itian longitud inal seharusnya sangat berguna untuk 
pembangunan teori kreativitas, meskipun beberapa penel itian 
ter.sebut d i laksanakan dengan cara yang relatf su l it dan 
berbiaya mahal .  Sejum lah penel itian longitud inal yang sangat 
baik  antara la in d i lakukan oleh Albert ( 1 999), yang telah 
mengikuti seorang anak laki- laki yang sangat berbakat selama 
lebih dari 20 tahun .  Albert menemukan bahwa selama masa 
kec i l ,  anak i n i  memperoleh dukungan dan sarana untuk 
membuat trans is i  kogn itif dan emosional - salah satu bakat 
kreatif yang umum, dan mengembangkan kemampuan la innya 
seh i ngga memantapkan motivasi nya untuk mengarah 
langsung kepada kinerja aktual dan prestas i .  Stud i  seperti i n i  
memperkuat teori kreativitas yang menekankan peran proses 
kogn itif, motivasi ,  dan kepri bad ian, serta d ih itung pengaruhnya 
masi ng-masing. 

(2) Teori Psikometrik (Psychometric Theories) 

Teori psikometri tidak d ibangun dengan tuj uan untuk 
menggambarkan latar belakang perkembangan ind iv idu yang 
kreatif maupun pola pemikiran i nsan kreatif atau sifat atau 
motif. Seba l iknya, teori psi kometrik i n i  berfokus pada 
pengukuran, sehingga teori psikometrik i n i  dapat 
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menginformas ikan semua teori kreativitas lai nnya. Dengan 
demikian, teori psikometri menekankan produk atas 
komponen P yang lai n ,  dan mereka berkisar dari kreativitas c
kec i l  sampai dengan kreativitas C-Besar. Teori in i  tidak 
memi l i ki ketergantungan tertentu pada salah satu model 
kreativitas, serta tidak teri kat pada suatu kerangka teoritis 
tertentu (misal nya, kogn itif, sosia l ,  kl i n i s, dan la in- lai n) .  

Teori psikometri bersangkutan dengan rel iabi l itas dan 
val id itas pen i laian, dan hal tersebut merupakan masalah yang 
muncu l  pada semua pekerjaan i lm iah tentang kreativitas. 
Rel iabi l itas menggambarkan kons istens i  pengukuran, 
termasuk rel iabi l itas antar-hakim dan rel iabi l itas antar item 
pertanyaan dalam setiap tes tertentu . Val id itas menun 1ukkan 
ketepatan pengukuran, apakah benar benar mengukur 
kreativitas. Hal in i biasanya d idefi n isi kan dengan bertanya, 
"Apakah anda mengukur yang anda kehendaki untuk d iukur ?" 
(are you measuring what you intend to measure) . 

Salah satu kategori val id itas adalah "val id itas kriteria " 
(criterion-related validity) . meli puti val id itas pred iktif dan 
val id itas d i skrim inan. Val id itas pred i ktif menunjukkan seberapa 
besar pengukuran kreativitas dapat meramalkan peri laku 
kreatif yang nyata. Val iditas d i skrimi nan sangat penting karena 
menunjukkan sejauh  mana ukuran kreativitas berbeda d;:tri 
i ndeks bakat non-kreatif lai nnya, seperti kecerdasan 
trad is ional ,  IQ, berpik ir konvergen, dan sebagainya. l n i  adalah 
pertanyaan yang pal i ng penti ng di awal penel itian ,  yang akan 
memotivas i kepada wujud kreativitas sebagai suatu subjek 
i ndependen stud i .  

Stud i  psi kometri j uga telah menyarankan bahwa 
domain dari kinerja kreatif mungkin berbeda satu sama lai n .  l n i  
adalah contoh lai n dari val id itas d i skrimi nan {misalnya langkah
langkah kreativitas matematika berbeda dar i  kreativitas 
verbal) ,  tetapi imp l ikasi nya yang sangat penting untuk teori 
kreativitas. 
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(3) Teori Ekonomi (Economic Theories) 

Teori i n i  merupakan salah satu kategori yang lebi h 
baru dari teori kreativitas dan sangat erat berkaitan dengan 
i lmu ekonomi .  Teori in i memberi perspektif yang segar dan 
bermanfaat, karena sebagian dari teori ekonomi kreativitas 
telah memperhitungkan proses makro pada ti ngkat yang 
sangat umum dan pengaruh-pengaruhnya. Teori ekonomi j uga 
menawarkan h ipotesis yang dapat d iu j i  tentang upaya kreatif 
(creative efforts) . Misalnya teori i n i  mempred iksi bahwa 
kelompok-kelompok yang lebih besar akan menghambat 
sumbangan pemiki ran karena biaya akan menjad i  berbeda, dan 
karena itu keas l ian (origi nal itas) lebih ti nggi n i la i nya 
d ibandingkan jum lah pengguna. Teori kreativitas i n i  j uga 
mempred iksi bahwa ind ividu dengan tingkat keah l ian yang 
ti nggi akan kurang fleksibel dalam memi l i h  alternatif 
(setidaknya mereka menantang pandangannya send ir i )  
daripada ind iv idu yang kurang beri nvestasi da lam kari rnya. 
K'-lal itas teori ekonomi dan investasi pada tingkat makro akan 
mel iputi semua unsur P kecual i proses, dan mencakup besaran 
kreativitas dari kreativitas c-kec i l  sampai dengan kreativitas 
C-Besar. 

T erda pat beberapa teori ekonomi a tau i nvestasi 
untuk kreativitas. M isal nya, Rubenson ( 1 995) menawarkan 
perspektif psychoeconomic. Rubenson menjelaskan pasar untuk 
kreativitas, dengan menggambarkan proses pada ti ngkat 
makro dan i nteraksi yang mel ibatkan alokasi sumber daya. 
Pasar dapat memberikan manfaat untuk peri laku tertentu, atau 
membebankan biaya pada mereka. Sarna seperti belajar teori , 
keuntungan cenderung memperkuat dan men imbu lkan 
peri laku tertentu, sedangkan biaya (cost) akan menghambat 
mereka dan membuat mereka kurang kreatif. Perspektif i n i  
merupakan psychoeconomic;d imana manfaat dan  biaya 
d idefi n is ikan secara psikologis. Sebagai contoh, adanya stigma 
" tidak konvensional" dapat menghambat oris inal itas yang 
d iperl ukan untuk kreativitas. 
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Florida (2002) j uga menel iti pasar untuk peri laku 
kreatif, untuk mendefi n is ikan kelas atau segmen masyarakat 
kreatif. Hal i n i  pada gi l i rannya memungki nkan dia untuk 
membandingkan berbagai kota dan negara dalam hal dukungan 
dan man ifestasi kreativitas. Florida mengusu lkan komponen 
kunci dari pasar untuk karya kreatif adalah toleransi .  Orang 
yang tidak konvensional kadang-kadang perl u d i  pahami, ; dan 
masyarakat kreatif mampu bers ikap demikian. Kreativitas 
bagi F lorida, tergantung pada bakat dan teknologi . 

Sternberg dan Lubart ( 1 995) menekankan investasi 
dalam peri laku kreatif. Menurut mereka kreativitas kadang
kadang terjadi keti ka seorang ind ividu membel i rendah (yaitu, 
beri nvestasi dalam sebuah gagasan yang saat i n i  tidak populer) 
dan kemudian menjual ti nggi (yaitu, keuntungan menghormati 
gagasan) .  

(4) Teori Tahapan dan Proses Komponen (Stage and 
Componential Process Theories) 

Sejumlah model proses kreatif berupaya untuk 
memahami struktur dan sifat dari proses kreatif dalam hal 
tahapan, urutan atau komponen mendasari proses kogn itif. 
Jelas, model seperti i n i  menekankan pada proses, terhadap 
unsur P yang lai n ;  dengan besaran kreatif berkisar mu lai dari 
kreativitas c-min i  sampai dengan kreativitas C-Besar. 

Salah satu teori tahapan proses yang pal i ng populer 
dan abad i adalah karya dari Wal las ( 1 926) . l n i  d imu lai dengan 
tahap persiapan, di mana ind iv idu mengumpu lkan i nformasi 
dan mendefin i s ikan masalah. Berikutnya datang i nkubasi , yang 
mel ibatkan mengambi l  beberapa waktu jauh dari masalah, 
setidaknya secara sadar. J i ka i nkubasi efektif, maka pada tahap 
ketiga akan terbentuk wawasan, atau yang d i sebut o.leh 
Wal las sebagai i l um inasi .  Pada titi k ini , solusi atau ide dapat 
muncu l  secara ti ba-tiba. Hal i n i  tampak seperti sebuah 
momen "a-ha!" ,  seperti insp irasi yang sangat mendadak ( 
wawasan d i lambangkan dengan bola lampu yang d i h idupkan) .  
Menurut Wal las, tahap fi nal adalah verifikas i ,  d imana i ndividu 
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me.nguj i  gagasan atau menerapkan sol us i nya. Model Linearitas 
Wal las i n i  sebagian besar telah berubah sehi ngga model yang 
lebih baru mengaku i bahwa seorang ind iv idu mungki n melal u i  
tahapan s ik lus  beberapa kal i ,  dan dalam berbagai kombinasi .  
M isalnya, seorang ind ividu mungkin bermaksud untuk 
melakukan verifi kasi gagasan, tetapi hanya menemukan 
sebagian saja yang memadai untuk d iwujudkan, sehingga harus 
kembal i  ke tahap pers iapan dan mu lai dari awal .  

Banyak teori kontemporer telah mengembangkan 
tahap persiapan dari proses kreatif dan menyebutnya sebagai 
"penemuan masalah" (Runco, 1 994) atau "konstruksi masalah" 
(Mumford, 1 994) . Ada pula model yang mendeti l kan kedalam 
sub-tahap identifi kasi masalah (problem identification) , d i ikuti 
dengan perumusan masalah (problem definition) . Spesifi kasi 
empiris yang m iri p  telah diarahkan pada i nkubas i (Gruber, 
1 98 1  ) ,  wawasan (Epstein 1 990), dan veifi kasi (Runco, 1 989) , 
d ill)ana tahap terakh i r  kadang-kadang d i pecah menjad i  proses 
val uasi dan evaluasi .  

Beberapa teori proses baru-baru m 1  telah 
mendefi n i s ikan proses kreatif dalam hal mekan isme komponen 
daripada tahap (Mumford et al ,  1 997), misal nya pada model 
komponensial dua ti ngkat dari proses kreatif. Model i n i  
berbeda dari model Wal las terutama pada tahap s kedua yang 
mengaku i pengaruh pengetahuan dan i nformasi ,  baik  
prosedural dan  faktual, dan  pengaruh motivas i ,  baik  i ntrins ik 
dari ekstri ns ik. (Amabi le, 1 999) Model Komponensial Amabi le 
in i  mencakup tiga aspek, yaitu ( I )  keterampi lan domain yang 
relevan (misal nya, pengetahuan tentang domai n ,  keterampi lan 
tekn is) , (2) keterampi lan kreativitas yang relevan (misalnya, 
gaya kogn itif yang tepat, pengetahuan heuristi k untuk 
menghas i lkan ide-ide baru), dan (3)  motivasi tugas ( misal nya, 
s ikap terhadap spesifik  tugas, persepsi motif seseorang) . 
Menurut Amabi le, aspek yang pertama i n i  sangat bergantung 
pada kemampuan bawaan dan keterampi lan, sedangkan yang 
kedua tergantung pada pelati han dan pengalaman. Aspek yang 
ketiga merupakan fungsi dari motivasi i ntri ns ik, tidak adanya 
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kendala ekstri ns ik, dan kapasitas i ndividu untuk memin imalkan 
kendala. 

(5) Teori Kognitif (Cognitive Theories) 

Teori kogn itif menekankan proses kreatif dan 
manusia. Dari sisi proses, menekankan peran mekanisme 
kogn itif sebagai dasar untuk berpik ir kreatif. Dari s is i  manusia , 
mempertimbangkan perbedaan ind ividu dalam mekani sme 
tersebut. T eori kogn itif mengenai kreativitas cukup beragam. 
Beberapa teori fokus pada kapasitas un iversa l ,  seperti 
perhatian atau memori; fokus lai nnya adalah pada perbedaan 
ind ividu, seperti yang d i i ndeks oleh tugas-tugas berpiki r 
divergen. Beberapa fokus lai n adalah pada proses yang d i sadari 
(misal nya takti k) ,  proses prasadar, imp l i s it, atau tidak 
d isengaja. Beberapa tokoh menempatkan kreativitas sebagai 
proses kogn itif yang bisa d ibi lang relatif i ndependen dari 
pemecahan masalah ataupun penemuan masalah. 

Salah satu teori kogn itif berpendapat bahwa wawasan 
kreatif dapat d i hasi lkan dari proses asosiatif. 
Medn ick( 1 962)menggambarkan bagaimana gagasan-gagasan 
d i rantai bersama-sama, d ikaitkan satu demi satu, dan 
berkembang menjad i kreativitas yang origi nal .  Asosiasi antar 
gagasan-gagasan dapat d i bentuk karena berbagai alasan, 
misal nya menjad i lebi h fungsional atau bahkan hanya terkait 
secara akustik. Beberapa i nsan kreatif cenderung untuk 
bergerak lebih cepat, dan asosiasi yang 'biasa' menjad i 
kreativitas yang 'un ik' .  Menurut pandangan i n i ,  i nsan kreatif 
cenderung memi l i ki h i rarki asosiasi yang lebih ti nggi dari pada 
ind ividu- ind ividu yang kurang kreatif. Dengan kata lai n ,  i nsan 
kreatif memi l i ki banyak gambaran asos iasi yang relatif lebih 
kuat, un ik  dan origi nal 

Teori la in yang mengandal kan gagasan sebagai un it  
kogn is i  adalah Model SOl (struaure of intelleaua0 dari Gu i lford 
( 1 968) , yang pada awalnya beris i  80 jen is kogn is i .  Lalu  Gu i lford 
menyatakan bahwa ia memi l i ki has i l  identifi kasi untuk 1 20 jen is 
kogn is i  yang berbeda, dan tidak lama kemudian sebel um 
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men inggal, Gu i lford mengusu lkan 1 80 jen is kogn is i  untuk SOl 
(Gu i lford, 1 980) . Namun metode anal is isnya masi h 
d ipertanyakan. Berpiki r  d ivergen terjad i  ketika gagasan
gagasan dan asosiasi bergerak dengan sangat bervarias i ,  dan 
sebagai has i l nya gagasan-gagasan baru dan origi nal dapat 
ditemukan (Torrance, 1 995). Di s is i  lai n ,  berpiki r  konvergen 
terjadi keti ka kogn is i  d igunakan untuk mengidentifi kasi satu 
jawaban yang benar atau konvensional .  Berpikir divergen dan 
koswergen terl i bat dalam upaya kreatif untuk membentuk 
gagasan yang origi nal dan efektif (Cropley, 2006) . 

Penel itian dalam trad is i  "pendekatan kognis i  kreatif' 
(Ward et al, 1 999), telah juga menekankan gagasan-gagasan 
yang diambi l  dari psi kologi kogn itif (misal nya kombinasi 
konseptual , ekspansi konseptual , citra kreatif, dan metafora) 
untuk memahami bagaimana ind ividu menghas i lkan gagasan 
dan mengeksplorasi imp l ikasi nya dalam penemuan dan desa in 
tu�as berbas is  laboratorium.  

Proses metakogn itif j uga sering d i kaitkan dengan 
berpikir kreatif. Proses i n i  sepenuhnya berada di bawah 
kendal i  kesadaran. Berpiki r taktis adalah metakognitif, dan 
pu luhan taktik untuk meni ngkatkan kemungki nan pemecahan 
masalah secara kreatif telah d iusu lkan, termasuk "berpikir 
mundur", "mengubah situasi terba l ik" ,  "mengubah perspektif 
Anda", "menempatkan masalah samping", dan "merubah 
asumsi pertanyaan" .  Pemik iran taktis sangat berguna untuk 
memfasi l i tasi pemecahan masalah secara kreatif, karena 
pemik iran taktis merupakan fungs i dari keputusan sadar dan 
dapat d igunakan ketika kebutuhannya muncu l  (Davis, 1 999). 

(6) Teori Berdasarkan Keahl ian dan Pemecahan 
Masalah (Problem Solving and E.xpertise Based 
Theories). 

Perspektif utama teori i n i  sebagian besar merupakan 
teori tentang i nsan kreatif dan proses kreatif. U ntuk l n san 
kreatif, menekankan domain spesifik  keah l ian sebagai kondis i  
yang d iperl ukan untuk berprestasi kreatif; dan untuk proses 
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kreatif, menekankan bagaimana konsep-konsep psikologi 
kogn itif trad is ional seperti representasi masalah dan pencarian 
heuristi k , serta menjelaskan bagaimana orang menghas i lkan 
solus i  kreatif atas masalah. Seperti pendekatan kogn is i  kreatif, 
pemecahan masalah/basis  keah l ian pada akhi rnya dapat d i l i hat 
berasal dari proses kognitif biasa, meskipun teori -teori 
berbasis keah l ian-sering fokus pada kreativitas C-Besar, 
sedangkan pendekatan kogn is i  kreatif lebih biasanya alamat 
kreativitas c-kec i l .  

Stud i  pustaka j uga menunjukkan sangat pentingnya 
pengetahuan ah l i  untuk kreativitas C-Besar. M isal nya Hayes 
( 1 989) menemukan bahwa terdapat 73 komponis  besar dari 
76 komponis, setidaknya memerlukan stud i  mus ik selama I 0 
tahun  sebe lum menu l i s  karya besar: walau ada pengecual ian 
terjad i d i  tahun  ke- 8 dan ke- 9. "Ketentuan sepu luh  tahu'n" 
telah d itemukan pula pada banyak domain (Kozbelt 2008) . 
Sementara itu Weisberg (2006) telah berulang kal i  
menunjukkan pengetahuan keah l ian untuk kreativitas C-besar, 
m isalnya dalam stud i  r inci kasus  sejarah dari pencipta besar, 
mu lai dari Mozart sampai dengan Beatles, dari Watt sampai 
dengan Watson dan Crick. Demikian pu la, stud i  episode 
kreativitas ind ividu ,  d iambi l  dari notebook i lmuwan 
terkemuka, menghas i lkan model komputasi dari proses kreatif 
dengan merepl ikasi beberapa penemuan i lm iah utama. 

S ingkatnya, teori-teori kreativitas yang berdasarkan 
pemecahan masalah dan keah l ian,beranggapan bahwa 
kreativitas pada esensinya merupakan fenomena yang 
rasional .  Pada ti ngkat penel iti , kreativitas d iterima sebagai 
stud i  empiris  yang sangat ketat; dan pada ti ngkat i nsan kreatif, 
d i sepakati sebagai panduan yang bermakna strategis dan 
proses pembelajaran berjangka panjang. Dengan demikian, 
keuntungan dari pandangan secara pedagogis dan pragmatis 
tersebut adalah fokusnya strategis, berbasis  faktor 
pengetahuan ind ividu yang sebagian dapat d ikontrol ,  daripada 
faktor-faktor yang terkait dengan kreativitas tetapi lebih 
bersifat tetap, seperti IQ atau kepribad ian, atau hal-hal yang 
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tidak d i i nginkan. Pada saat yang sama, teori i n i  j uga mengaku i 
bahwa pemecahan masalah yang su l it merupakan salah satu 
bentuk kreativitas C-Besar. M isal nya seseorang tidak akan 
mampu membuat komposis i  s imfon i  yang baik  atau teori fis ika 
yang canggih tanpa sej umlah besar latar belakang pengetahuan 
yang relevan. Di  sisi lai n ,  teori ini j uga memi l iki beberapa 
keterbatasan. M isal nya, kekuatan penjelasan dari keah l ian 
bersifat terbatas karena hanya memenuh i  "kond is i  perl u" 
(necessary), tetapi kurang memenuh i  "kond is i  
kecukupan"(sufflcient) untuk fenomena kreativitas C-Besar. 
Dengan kata lai n ,  i nd ikator- ind ikatornya hanya salah satu dari 
sejum lah faktor yang d ipandang berkontribus i  terhadap ti nggi 
rendahnya ti ngkat kreativitas (Simonton,  2004) . Selai n itu, 
beberapa pencipta (creator) terkemuka tampaknya telah 
melanggar "ketentuan sepu luh  tahun"  (Galenson, 2006). 

(7) Teori Penemuan Masalah (Problem Finding 
Theories) 

Teori "Penemuan Masalah", merupakan pandangan la in 
yang berpengaruh dalam teori kreativitas, dan dapat d i l i hat 
sebagai reaksi terhadap penerapan teori pemecahan masalah 
(Runco, 1 994) . Teori penemuan masalah menyatakan bahwa 
pandangan pemecahan masalah tidak memadai untuk 
menjelaskan bagaimana pencipta menyadari bahwa ada suatu 
masalah dan bagaimana mereka termotivasi untuk secara 
proaktif membawa pengalaman subjektif mereka untuk 
memahami masalah. Dalam pandangan in i ,  pencarian heuristi k 
melalu i  suatu ruang masalah tidak berlaku untuk situasi seperti 
membuat l ukisan, karena tidak ada pra-spesifikasi alternatif 
untuk menyimpu lkan (to comprise) ruang masalah. 

Penemuan masalah d ianggap sebagai perspektif yang 
independen dari pemecahan masalah, terutama dalam teori 
proses kreatif. Csikszentmihalyi dan Getzels ( 1 976) adalah ah l i  
yaQg d ipandang pal i ng banyak mempengaruh i  artiku lasi 
konsep penemuan masalah . Mereka mengamati 3 I s iswa 
sekolah seni dengan tugas akh i r  yang terbuka (open-ended 
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task) . Para penel iti tertari k  untuk mengeksplorasi peri laku, 
yaitu kegiatan yang tidak ditentukan lebih du lu ,  tetapi muncu l  
dalam perjalanan tugas; dan para si swa d i l i hat sebagai 
representasi dari sebuah proses dalam faktor motivasi dan 
kesadaran eksistensia l .  Getzels dan Csikszentmihalyi ( 1 989) 
menemukan bahwa sen iman yang lebih kreatif lebih sering 
terl i bat dalam peri laku yang menggunakan lebih banyak objek 
sebe lum menggambar, meman ipu lasi nya lebih banyak, dan 
memperkenalkan lebih banyak perubahan pada gambar yang 
muncu l .  Kemud ian d icatat secara khusus, bahwa peri laku 
eksplorasi selama satu sesi menggambar d i pred iksi akan 
menjad i faktor kesuksesan di dun ia  seni pada beberapa tahun  
kemud ian. 

(8) Teori Evolusi - Darwin (Evolutionary- Darwinian 
Theories) 

Para peneliti telah mengusu lkan sejumlah teori 
kreativitas dengan mengambi l  gagasan dari evolus i  biologi, 
d i sebut sebagai pengikut Darwin isme. Dari sej umlah penel iti 
tersebut, kand idat pal i ng kuat dan cukup komprehensif untuk 
teori kreativitas (awal nya d i sebut "perubahan-konfigurasi") 
adalah model Dean Keith S imonton ( 1 984-2004). Model 
S imonton telah mencakup semua unsur P-kreativitas. Untllk 
unsur orang dan potensi ,  dalam aspek d isposisi real isasi 
potensi kreatif awal menjad i prestasi kreatif. Untuk unsur 
proses, dalam menata model dua langkah pembentukan 
gagasan (ideation) dan elaboras inya. Untuk unsur produk, 
dalam mencatat pen i laian dari artefak kreatif. Untuk unsur 
tempat, dalam mengidentifi kasi faktor-faktor sosial yang 
mengarah kepada kreativitas yang l uar biasa. Untuk unsur 
persuasi , dalam menekankan bagaimana d inamika sosial 
membangun putusan has i l  kreatif. Lebih dari teori kreativitas 
la innya, pandangan Darwin-Simonton i n i  bertuj uan untuk 
memahami sifat jeni us, keunggu lan, dan pencapaian kreativitas 
C-Besar. 
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Pandangan Darwin memi l i ki imp l ikasi psi kologis yang 
besar. Pertama, karena rumitnya proses kreatif, pencipta 
harus memi l i ki sed i kit kontrol untuk membimbing kemajuan 
karya mereka; dengan demikian dapat d inyatakan bahwa 
proses kreatif penuh  dengan langkah awal yang salah dan 
percobaan yang l iar. Kedua, pencipta tidak harus menjad i 
hakim yang baik  atas gagasan atau karya-karyanya, dan 
ketajaman kritis tidak meningkat sejalan dengan us ia. Sekal i  
karya telah d iselesa ikan, penc ipta memi l i ki sed i kit kontrol atas 
nas ibnya, karena hal tersebut merupakan pen i laian sosial . 
Dengan demikian, produks i  massal merupakan strategi optimal 
dalam mencari keunggu lan, karena memproduksi banyak karya 
akan lebih memungkinkan mendapatkan has i l  setidaknya dalam 
beberapa h its, daripada menghasi lkan karya yang lebih sed ikit 
dan semuanya sederajat. Memang, pencipta besar hampir 
selal u sangat produktif. 

Meskipun pandangan Darwin i n i  relatif lengkap, namun  
tetap mendapat kritik. M isal nya, ada yang mengatakan terla lu 
menekankan pada peran faktor kesempatan dalam 
menjelaskan kreativitas. Baru-baru ini muncu l  reinkarnasi teori 
Darwin yang berpendapat bahwa kesempatan bukan satu 
satunya faktor dalam pencapaian kreatif, mela inkan penting 
untuk ada proses berpiki r logis dan evaluatif dalam 
kreativitas. Namun ,  tetap ada ketidakpuasan atas adanya peran 
kesempatan sebagai status kausal , dan kombinasi adanya 
fak�or konseptual yang bersifat stokastik,maupun faktor 
psi kologis atau sosial yang bersifat virtual yang sampai dengan 
saat i n i  belum d ipahami dengan bai k. Selai n itu j uga, meskipun 
pemodelan proses kogn itif dua langkah menunjukkan 
kenyamanan dan kesederhanaan untuk mengungkapkan 
bagaimana umur  kreativitas berperan, namun proses khusus 
yang tersisa mas ih  tidak dapat d itentukan arahnya. Demikian 
pu la, keberatan empiri s  telah muncu l  terhadap pandangan 
Darwin, khususnya mengenai aspek longitud inal dan 
pernyataan yang terkait dengan "val id itas eval uasi penci pta". 
M isalnya, temuan yang berbeda dengan penemuan Simonton, 
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adalah stud i  terhadap 65 komponis terkemuka yang 
menemukan efek usia besar pada rasio h it, termasuk 
pen ingkatan l i n ier yang kuat d i  sel u ruh  kari r mereka. Hal in i  
konsisten dengan anal is is  Weisberg dan Sturd ivant (2006) 
yang telah d i lakukan secara independen. 

Si ngkatnya, pandangan Darwin i sme dapat d i katakan 
merupakan perspektif pal i ng ambis ius dari kreativitas C-Besar. 
Perspektif Darwin l n i  telah memberikan repositori yang sangat 
kaya berupa has i l  dan gagasan-gagasan serta berbagai pred iksi 
kuantitatif yang spesifik, dan banyak dari pernyataannya telah 
mendapat dukungan substansial yang membanggakan. 

(9) Teori Tipologi (Typological Theories) 

Teori tipologi insan kreatif i n i  merupakan salah satu 
pendekatan untuk memahami vanas1 i nd ividu tentang 
kepri badian insan kreatif, metode kerja, l intasan kari r, dan la in 
sebagainya. Untuk itu ,  kita akan fokus pada tipologi yang 
d ikemukakan oleh Galenson (2006) , d imana teorinya berupaya 
menjembatan i  perbedaan antara teori pemecahan 
masalah/keah l ian dengan perspektif Darwin i sme. Model 
tipologi 1 n 1  sed ikit-banyak memadukan (unified) teori 
kreativitas, dan menyentuh pada semua aspek P-kreativitas, 
d imana dalam setiap kasus berupaya menekankan pada 
perbedaan ind ividu daripada tren nomotetis. Penekanan 
model Galenson ini lebih pada kreativitas C-Besar, meskipun 
teori tipologi la in nya mencakup ti ngkat yang besar j uga.Dapat 
d icatat, t ipologi Galenson mencakup dua ti ngkat anal is is  yang 
berbeda. Pada ti ngkat makro menguraikan l intasan kari r, pada 
ti ngkat mikro mendeskris ips ikan metode kerja insan kreatif. 

Galenson berargumentasi ada dua ti pe dasar i nsan 
kreatif, yaitu i nsan kreatif yang termotivasi secara estetika 
sebagai "pencari" (seekers), dan para inovator konseptual 
sebagai "penemu" (finders) . Kedua ti pe insan kreatif tersebut 
berbeda dalam bagaimana mereka mendekati proses kreatif, 
serta dalam l intasan kari rnya berdasarkan reputasi nya. Untuk 
"pencari" ,  proses kreatif merupakan suatu perjuangan yang 
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dapat membuat frustasi .  Seringkal i  para pencari mengh indari 
pekerjaan persiapan, dan memu lai tanpa tuj uan yang jelas 
untuk gagasannya, kemud ian berlanj ut pada upaya "trial and 
error". Tenaga kerja yang terl i bat merupakan keputusan 
mutlak d i ri nya, dan ia kadangkala memi l iki kesu l itan saat 
menyatakan pekerjaannya telah lengkap. Sei ring waktu , para 
pencari i n i  menunjukkan kes inambungan dalam pengembangan 
gayanya, yang cenderung meningkat terus sesuai dengan 
perjalanan usia. Pada akhi rnya ia d ikenal akibat raganya telah 
bekerja lebih dari cukup, bahkan kual itasnya bukan d isebabkan 
prestasinya yang menonjol. Karena pendekatannya 
berlandaskan pada keah l ian pengetahuan tekn is ,  keterampi lan 
persepsi serta mencurahkan waktu yang lama untuk 
mewujudkan karyanya, maka para pencari jarang menghas i lkan 
karya yang l uar biasa d i  awal kari rnya. 

Sebal iknya, "penemu" sering membuat persiapan rinci 
dan sejak awal telah jelas mengetahu i  tuj uan gagasannya. Para 
penemu biasanya bekerja dengan sangat efi sien dan dapat 
dengan mudah memutuskan kapan proyek kreatif telah 
berakh i r  selesai .  Seringkal i  kari r mereka d itandai oleh 
perubahan mendadak dari gayanya, masing-masi ng d itandai 
oleh beberapa karya "monumental" ,  sehi ngga memberikan 
landasan kepada reputasi mereka. Karena para penemu 
merubah secara rad ikal domain aturan,  maka sebagian besar 
penemu dapat mengh indari proses aku i s is i  keah l ian 
pe�getahuan yang secara normal dapat melelahkan, dan 
sering membuat kontribusi cukup penti ng d i  awal kari rnya, 
meskipun pada pri ns ipnya inovasi konseptual rad ikal dapat 
terjad i pada setiap titi k dalam kari r i nsan kreatif. 

Galenson telah mengumpulkan bukti -bukti yang cukup 
berkaitan dengan perbedaan l intasan kari r dan metode kerja 
yang d igunakan oleh para insan kreatif, seperti pelukis ,  
pematung, sutradara fi lm,  novel is ,  penyai r, arsitek, dan lai n 
lai n .  Bukti ars ip mel iputi catatan subjektif dari metode kerja 
ins'an kreatif serta anal is is  kuantitatif yang ketat dari data yang 
d ikutip dari balai lelang. Para ah l i  lai nnya (misal Jensen, 2004; 
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Kozbelt, 2008; Kozbelt & Durmysheva, 2007) j uga telah 
memperoleh has i l  yang kons isten dengan pred iksi Galenson 
tersebut. Walaupun model Galenson merupakan salah satu 
dari beberapa anal is is  yang membawa ti ngkat anal is is ke dalam 
kerangka teont1s, namun tetap memi l iki beberapa 
keterbatasan. M isalnya, banyak aspek d i  awal uraian pa·da 
model Galeson i n i  yang dapat diwacanakan. Sela in itu, 
meskipun terdapat dukungan dari beberapa kalangan, namun  
penel itian la in telah gagal untuk mendukung pred iksi teori i n i  
(misalnya, G insburgh & Weyers, 2006) . Masalah yang lebih 
konseptual berlaku untuk setiap tipologi , yaitu secara khusus, 
ada kecenderungan untuk mennyusun tipologi sebagai kategori 
d ikotomis atau titi k akh i r  pada konti num un i -d imensional 
bukan dalam ruang yang berpotensi mu lti d imensi ,  seh i ngga 
klas ifi kasi nya berpotensi tidak bisa diandalkan, serta sebagian 
karena mengandung penafs iran subjektif dari data kual itatif. 

Walau bagaimanapun,  teori tipologi mewaki l i  arah 
masa depan yang lebih menjanj ikan untuk  penel itian 
kreativitas. Pendekatan i n i  berpotensi memu l i hkan hubungan 
antara paham-paham yang secara h i storis berlawanan dalam 
studi  kreativitas, seperti pendekatan pemecahan masalah dan 
keah l ian dengan pendekatan Darwin .  Sebagian dari pendapat 
keduanya dapat d i serap ke dalam model Galenson 'i n i  
(Kozbelt, 2008). Dalam kasus apapun,  perspektif kreativitas 
yang komprehensif pada akhi rnya harus memperh itungkan 
karakteristi k yang un ik  dan sangat bervariasi dari setiap 
ind iv idu i nsan kreatif dan l i ngkungan d i  mana insan kreatif 
bekerja. T ema-tema tingkat ti nggi tersebut merupakan c iri 
khas dari kategori teori yang akan membahas pandangan 
"s istem kreativitas". 

( I  0) Teori Sistem (Systems Theories) 

Asumsi dasar teori m 1 ,  kreativitas harus 
d ikonseptual i sas ikan bukan hanya sekedar entitas tunggal, 
melainkan lah i r  dari si stem yang kompleks dengan sub 
komponen yang sal i ng beri nteraks i ,  d imana semuanya harus 
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d iperh itungkan dalam rangka memahami kekayaan, 
kebermaknaan, dan keval idan kreativitas. Dengan demikian, 
berbeda dengan sebagian besar teori-teori yang telah 
di jelaskan pada bagian sebelumnya, maka "teori s istem" i n i  
akan mengambi l  pandangan kreativitas yang yang sangat l uas 
dengan konteks yang sangat kual itatif. Sejumlah varian teori 
s istem yang telah d iusu lkan hampir semuanya menangani 
unsur P-kreativitas, meskipun dengan penekanan yang 
berbeda, tergantung pada ti ngkat relevansi besaran 
kre'atvitasnya. 

Suatu teori yang sangat berpengaruh d ikemukakan 
oleh Gruber dan rekan yang mempelopori pendekatan sistem 
untuk kreativitas. Pendekatan i n i  terutama d iterapkan untuk 
memahami atribut yang unik dari i n san kreatif, melal u i  stud i  
kasus  ars ip yang sangat r inc i  dari Darwin dan lai n- lai n .  
Kerapkal i  stud i  kasus  tersebut d imotivas i o leh  pertanyaan 
tertentu, misal nya bagaimana Darwin menyusun gagasan 
evolus i  mela lu i  seleksi alam, atau bagaimana Herbert S imon 
menjad i manusia Renaissance pada abad kedua pu luh .  Tidak 
seperti metode stud i  kasus yang lebih berorientasi kogn itif, 
maka pendekatan s istem kurang difokuskan pada pemahaman 
substansi tindakan kreatif yang spesifik, tetapi lebih pada 
bagaimana substansi nya d i sesuaikan ke dalam konteks tujuan, 
pengetahuan, dan penalaran para ind ividu i nsan kreatif, serta 
kekuatan sosial yang lebih besar dan parad igma kreatif. 

Pada pri ns ipnya, pendekatan s istem menjelaskan 
tentang apa yang insan kreatif kerjakan (Gruber & Wal lace, 
1 999). Penekanannya pada d inamika, proses perkembangan 
yang d imainkan dalam cara dan konteks yang kompleks, 
selama rentang waktu yang sangat berbeda. Untuk 
menyed iakan kerangka kerja struktural dalam rangka 
memahami ind ividu yang kreatif d i  tengah kompleksitas 
tersebut, maka Gruber telah memperkenalkan sejum lah 
konsep dasar. Salah satunya adalah gagasan bahwa i n san kreatif 
akbar, kemungkinan menggunakan sebuah metafora ensemble 
dalam pemik irannya d imana bersama-sama mencir ikan proses 
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perkembangan yang mengarah pada pembuatan makna kreatif, 
daripada mengandalkan secara eksklusif pada satu metafora 
yang dominan, seperti banyak penel iti melakukannya ketika 
mencoba untuk memahami masalah in i .  Konsep kunci la innya 
bahwa dari jari ngan "kelembagaan", s istem tujuan yang 
menggambarkan bagaimana seorang insan kreatif terkemuka 
dapat bekerja pada topi k dan proyek yang tampaknya terpisah, 
secara berturut-tu rut atau secara bersamaan, dan secara 
kontinyu mengembangkan suatu perasaan berhubungan antar 
topik-topiknya. 

Sebuah teori s istem yang berbeda telah d ianjurkan 
oleh Csi kszentmihalyi . Model i n i  telah d ipengaruh i  banyak 
penel iti lai nnya (Gardner, 1 993 ;  S imonton, 2004; Sawyer, 
2006) . Teorinya kurang terfokus pada orang kreatif dari pada 
pendekatan s istem, tetapi mel i batkan beberapa faktor 
pandangan yang lebi h l uas dari fenomena kreativitas. 

Csikszentmihalyi memperkenal kan s istem anal is i snya 
dengan membentuk kembal i  (reframing) pertanyaan dasar "Apa 
kreativitas ?" "D imana kreativitas?" Daripada memandang 
kreativitas sebagai atri but i ntri nsi k  artefak tertentu, 
Csikszentmihalyi berpendapat bahwa pen i laian kreativitas 
muncu l  melal u i  tiga komponen yang sal i ng berinteraks i :  , I ) 
domai n, atau tubuh pengetahuan yang ada dalam d is ip l in  
tertentu pada waktu tertentu ; 2)  i nd ividu ,  yang memperoleh 
pengetahuan domain dan menghas i lkan vanas1 pada 
pengetahuan yang ada; dan 3) lapangan, terd i ri dari para ah l i  
la innya dan anggota d is ipl i n  pengetahuan, pihak yang 
memutuskan hal baru yang d ihasi l kan oleh semua ind ividu yang 
bekerja dalam d is ipl i n  pengetahuan yang patut d i lestarikan 
untuk generasi beri kutnya. Masi ng-masing memi l i ki suara 
dalam meni lai sesuatu yang d ianggap sebagai kreatif. 

Pandangan s i stem Csikszentmihalyi m 1  kurang 
menekankan pada proses intrapsikis  dan kontribus i  ind ividu 
Pendekatan si stem Csi kszentmi halyi j uga menyoroti i su- isu 
seperti penti ngnya "penjaga gerbang " (misal ed itor j u rnal , 
pemi l i k  galeri sen i ,  dan lai n- lai n) yang memainkan peran 
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utama dengan kontribus i  yang menentukan . Mereka d iberi 
kesempatan untuk d in i lai sebagai insan kreatif. 

Pendekatan s istem Csi kszentmihalyi memi l i ki banyak 
keuntungan, terutama dalam kekayaan konseptual ,  tetapi j uga 
potensi keterbatasan. Pertama, mengakui sangat pentingnya 
ekstra-personal , atau faktor-faktor sosial budaya dalam 
kreativitas. Model Csi kszentmihalyi dianggap sangat ambis i us  
dengan mencakup beberapa tingkat anal is is ,  seh i ngga dapat 
menciptakan masalah dalam pertukaran pendapat yang bersifat 
i nt.erd is ip l i ner, terutama karena pendekatannya kurang 
d idasarkan pada ketepatan metodologi kuantitatif. Namun ,  
Csikszentmihalyi berpendapat bahwa untuk pemahaman yang 
bermaksud memperkaya pemahaman tentang kreativitas, 
maka lebih banyak variabel dan ti ngkat anal is is perl u d i lakukan, 
karena pendekatan kuantitatif empir is yang ketat untuk sifat
sifat ind ividu ,  acapkal i  mengarah kepada pemahaman yang 
sempit tentang sifat-sifat alami kreativitas. 

Dalam model lai n ,  Albert (perspektif l i ngkungan/press) 
menunjuk kel uarga, sekolah, dan budaya berpengaruh 
terhadap s istem kreativitas. l nformasi d ibagi dalam dua tingkat 
yaitu I )  pada ti ngkat s istem dan 2) menentukan bagaimana 
peri laku d i i nterpretasikan termasuk  perilaku kreatif. 
l nterpretasi akan menentukan batasan yang d itempatkan pada 
peri laku, dan sebal iknya berapa banyak kebebasan yang 
tersed ia untuk hal-hal yang unggu l dan kreativitas. Bagi Albert, 
dampak yang sebenarnya pada ti ndakan dan pengembangan 
jelas terkait dengan i nteraksi orang-orang dalam suatu 
l i ngkungan. Secara sangat sign ifikan dapat d ikemukakan, bahwa 
semaki n kompleks suatu s istem, maka akan lebih banyak 
kebebasan yang tersed ia bagi ind ividu .  Seka l i  lagi , kebebasan 
d iperlukan untuk keaneka ragaman peri laku dan pembentukan 
gagasan, oris i nal itas, dan kreativitas. 
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BAB I l l . PERAN KREATIVITAS 

3 . 1 .  Tujuan Kreativitas 

Menu rut Seana Moran (20 I 0), seorang ah l i  psikologi 
dari Stanford Un iversity dalam The Cambridge Handbook .of 
Creativity, pada awal nya kreativitas d idefi n is ikan sebagai 
"sebuah karya novel" (s i non imnya agung, akbar, canggih,  l uhur, 
dan la in- la i n) .  Namun sekarang i n i  kreatifitas lebih d idefi n iskan 
sebagai "solus i  yang tepat untuk suatu masalah" atau "respon 
terhadap suatu situasi" . Kreativitas telah memasukkan pula 
unsur ti ndakan proaktif, dan perumusan atau pembentukan 
kerangka masalah. Contoh dari kreativitas terdapat di mana
mana, dan dapat d i l i hat seperti misalnya: (a) dalam sen i  dan 
i lmu pengetahuan, dengan berl impah ruahnya a l i ran l ukisa:n, 
drama, teori, dan konsep; (b) dalam bisn is, produk-produk 
i novatif seperti pengi riman surat/paket dalam waktu yang 
s i ngkat; (c) dalam interaksi sosial termutakh i r, muncu lnya 
perangkat l unak elektron ik media sosial ; (d) dalam pend id ikan, 
sekolah yang d isertifi kasi dan tempat non-sekolah, seperti 
museum budaya lokal yang muncu l  di berbagai belahan dun ia; 
(e) dalam teknologi, mengurus sebagian tugas-tugas rutin 
warga masyarakat dan pekerja; dan (f) dalam kebijakan pubHk. 
negara mengatur dan mempromosikan aset budaya dan modal 
intelektual dengan cara yang lebih s i stematis. 

Meskipun semua contoh itu terkait dengan kreativitas 
dan aktivitas d i  kalangan prakti s i ,  pembuat kebijakan, dan 
tokoh masyarakat, namun sangat sed ikit perhatian telah 
d ipusatkan pada pertanyaan mengapa (Why) . Mengapa muncu l  
n i lai kreativitas ? Apa peran kreativitas dalam masyarakat? 
Alu r  pertanyaan yang memandang kreativitas sebagai 
penyebab utama dalam upaya pengembangan keh idupan sosial 
dan intelektual , bukan hanya sebagai efek dari perbedaan 
ind ividu ,  dukungan sosial , ataupun proses kogn itif. 

Selai n itu, banyak para ah l i  kreativitas secara impl is it 
memandang peran kreativitas dalam masyarakat pada d imensi 
posis i ,  bukan mengkaj inya pada d imensi dampak terhadap 
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masyarakat, dan pada d imensi orientasi tuj uannya. M isalnya, 
banyak para ah l i  yang memperhatikan peran seniman atau 
i lmuwan sebagai bagian yang bermain secara "khusus" atau 
"jen i us" dalam masyarakat. Sementara kehad i ran kreativitas 
d i s is i hkan dari keberadaan peran sen iman tersebut, seri ngkal i  
pu la entitas kreativitas d itempatkan pada posis i  marj i nal yang 
jauh dari arus utama keh idupan sehari -hari .  l nd ividu  yang 
d i berkah i  ("gifted") memperoleh kesempatan untuk mengambi l  
posis i  khusus,  dan mereka dapat belajar dengan kual itas yang 
ist imewa. Padahal i nd ividu dapat menjad i kreatif atau tidak 
kreatif dalam "domain" apapun. M isa lnya dalam seni 
pertunjukan ada ah l i  pencahayaan yang kreatif, dan ada j uga 
aktor primadona yang kurang kreatif. Memang, kreativitas 
dapat d i l i hat sebagai kemungki nan dalam setiap domai n yang 
memungki nkan hal baru dan memi l i ki mekan isme evaluasi nya, 
dan dalam masyarakat yang lebih l uas di mana domain 
tersebut beroperas i .  Padahal d ipahami kreativitas akan lebih 
mungki n untuk muncul ketika aktivitas memi l ik i  tuj uan untuk 
perbedaan, perubahan, atau evol us i  budaya, seh i ngga 
kreativitas dapat d ipandang merupakan suatu ti ndakan yang 
d isengaja dan proaktif. Oleh karena itu, banyak ah l i  dan 
praktis i berpendapat bahwa fokus pada tuj uan merupakan 
aspek kunci dari kreativitas. 

Berdasarkan d imensi tujuan dari peran kreativitas, 
maka akan muncu l  sederet pertanyaan, antara lai n :  apa yang 
kreativitas dapat lakukan untuk masyarakat? Mengapa 
masyarakat harus pedu l i  tentang kreativitas? Apakah 
kreativitas dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat? 
Untuk menjawab a lur pertanyaan tersebut, dapat diasums ikan 
bahwa kreativitas mempunyai 2 (dua) peran berbeda yang 
sangat nyata dalam d inamika keh idupan masyarakat (Moran, 
20 I 0). Pertama, peran untuk membuat perbaikan 
(improvement role) , yang menekankan konsekuensi sosial dari 
suatu karya kreatif. Kedua, peran ekspresi (expression role) ,  
yar:�g berfokus pada sign ifi kansi dari aktivitas para insan kreatif. 
Dengan demikian pada akh i rnya dapat d i sarankan sebuah 
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kerangka pen i laian, d i  mana kedua peran kreativitas tersebut 
dapat sal i ng berinteraks i ,  seh i ngga tujuan kreativitas dari 
ind ividu dan masyarakat akan lebih sal i ng melengkapi (more 
complimentary) . 

Tujuan kreativitas seyogyanya berbasi s  pada n i la i -n i. lai 
(values), yang menandakan kepentingan relatif dari tujuan atau 
c ita-cita tersebut. Stud i  kreativitas dan n i la i keh idupan selama 
empat dasawarsa terakh i r  menunjukkan bahwa orang dewasa 
tidak menghargai kreativitas sebagai suatu entitas yang ti nggi 
n i lai nya (Moran, 20 I 0). Kreativitas seri ng d i kaitkan dengan 
terminologi penyimpangan (deviance), pemberontakan 
(rebellion), keberanian (daring) ,  kemand i rian (independence). 
Pelaku kreatif dapat melakukan sesuatu seenaknya , tidak 
dapat d ijad ikan acuan dan mungki n tak dapat tergantung 
(independable) atau tak dapat d iandalkan (irreliable), dan 
memegang n i la i -n i lai yang berbeda (Dol l i nger. 2007) . 

Dengan menguj i  pertanyaan "mengapa kreativitas", 
maka akan membawa pada gambaran hubungan antara 
kreativitas dengan masa depan. Hubungan i n i  seri ng d inyatakan 
dalam makna harapan dan ris iko kreativitas. Harapan 
bermakna keadaan masa depan d iharapkan mel ibatkan rasa 
optimis ,  perkembangan, dan anti s ipasi atas perubahan positif. 
Harapan tersebut menumbuhkan kese imbangan dan 
menyed iakan jal u r  yang lebih stabi l  secara ps ikologis ke masa 
depan. Kreativitas melahi rkan harapan dan manfaat dari 
harapan, karena kreativitas menyed iakan cara untuk 
mewujudkan harapan itu. Dengan kreativitas, seseorang bisa 
menjad i lebih terpacu dalam membawa keadaan yang 
d i i nginkan menjad i ada. Dengan kreativitas lebih mengarahkan 
d i ri nya send ir i  (self-direaed) . Sementara itu, resiko berarti ada 
kemungkinan merugi atau bahaya. Res iko akan mel i batkan 
ketidak pastian, konsekuensi ,  dan kepercayaan .  Ris iko 
seringkal i  mengganggu keseimbangan, membawa pikiran ke 
arah yang tidak d iketahu i ,  seperti kemuncu lan l ubang d i  jalan 
menuj u masa depan. Kreativitas akan mel ibatkan 
ketidakpastian, karena su l it untuk  mengetahu i  konsekuensi 
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dari sesuatu yang benar-benar baru. Ada kalanya d itemukan 
suatu kreativitas yang mengeri kan, karena has i l  kreativitas 
tidak selal u dapat d ikenda l ikan. Keyaki nan atas sesuatu 
kreativitas yang baru akan membuat situasi lebih pasti , tetapi 
s isanya akan men imbu lkan kecemasan (Stacey, 1 996). 
Kecemasan merupakan ketakutan tanpa obyek yang nyata 
(ekspl i sit). Kecemasan adalah menjad i takut akan sesuatu , 
walaupun tidak cukup mengetahu i  apa yang harus d itakutkan. 
Untuk beberapa hal harus percaya bahwa kreativitas yang baik  
akan d i i j i nkan untuk datang dan  menjad i ada. 

Sementara itu, Gardner ( 1 993) berpendapat bahwa 
kreativitas kadangkala merupakan suatu ti ndakan tak bermoral 
(amoral) .  Gagasan-gagasan atau produk kreatif kadang dapat 
membawa malapetaka. Contohnya eksperimen i lmiah Nazi 
tentang penghancuran; teknologi canggi h untuk peperangan 
dapat "meni ngkatkan" kemampuan untuk membunuh manusia; 
Agitprop merupakan propaganda yang d isamarkan sebagai 
karya sen i ;  aneka "produk kreatif' di pasar fi nansial yang 
memicu kerusakan perekonomian negara. Pada saat produk 
kreatif baru d iperkenalkan, kadangkala memang tidak d iketahu i  
dampak yang akan terjad i .  Karena itu , semua pi hak perl u 
berupaya untuk "mendorong kreativitas dengan keharusan 
tanggung jawab", sesuai dengan ucapan Winston Church i l l  
yang mengatakan "The price of greatness is responsibility" ("harga 
dari sebuah keagungan adalah tanggung jawab"). 

Tanggung jawab menunjukkan bahwa apa yang 
d i lakukan merupakan kegiatan yang sa l i ng berhubungan dan 
sal i ng mempengaruh i  antara ind ividu dan masyarakat. 
Kreativitas adalah cara yang sangat mudah dalam mel i hat 
pengaruh perubahan terhadap masyarakat, karena kreativitas 
mendorong perubahan status quo bagi ind ividu  dan kadang
kadang perubahan untuk sel u ruh  kelompok. 

Dengan demikian kreativitas akan melah i rkan 
tantangan baru yang seringkal i  tak terduga, sehingga su l it 
untuk mengendal ikan kondis i  esok menjad i sama dengan 
kondis i  hari i n i .  Kepercayaan atas sesuatu yang baru akan 
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membuat suatu kondis i  lebi h baik, sebetulnya telah d idukung 
dengan rasa optimisme, namun  secara tidak sengaja telah 
men imbu lkan konsekuensi hukum yang i ngi n memberi kan 
perl i ndungan n i lai (hedging) terhadap taruhan yang d iambi l .  
Dengan kreativitas maka masa depan menjad i peluang, buk�n 
ancaman, setidaknya bagi pelaku kreatif. Peluang merupakan 
keadaan yang menguntungkan untuk sukses. Karena itu dalam 
menemukenal i  situasi sebagai peluang tersebut akan sangat 
tergantung kepada tuj uan kreativitas dan praki raan posis i  
kreativitas d i  masa depan . Tujuan kreativitas pada dasarnya 
dapat mendukung ataupun menghambat kemampuan dalam 
mempertimbangkan kembal i  tentang s istuas i ,  dengan cara 
berpiki r  u lang (rekogn is i )  dan mungki n dengan has i l  praki raan 
situasi yang berbeda. Kesempatan berpiki r u lang tersebut 
seri ngkal i  men imbu lkan kemampuan untuk merubah kris is 
menjad i pengalaman belajar, merubah kendala menjad i  
tantangan, dan merubah dukungan menjad i aset (Moran, 
20 1 0). 

3.2. Peran Masyarakat Dalam Kreativitas 

Sebel um menggal i  peran kreativitas dalam masyarakat, 
mungki n akan sangat membantu bi la terlebih du l u  d i uraikan 
perspektif sebal i knya, yaitu peran masyarakat dalam 
kreativitas. Di  mana sebagian dari pengaruh kreativitas 
tergantung pada kekuasaan, misalnya s iapa yang akan 
mengatakan peran masyarakat dalam kreativitas? s iapa yang 
akan memutuskan seseorang dapat menjad i kreatif? 
Sementara itu, kekuasaan akan menyebabkan hubungan 
diferensial antar pos 1s 1  peran-peran dalam masyarakat, 
misal nya siapa yang bisa mengontrol a l i ran sumber daya, 
termasuk informas i ,  pengaruh sosial , dan pendanaan?  Di 
bawah parad igma teori psi kologi yang mengasumsikan 
kreativitas merupakan has i l  dari ind ividu (misal nya, psi kometri , 
ps ikod inamik dan kognitif) , maka peran masyarakat 
mempengaruh i  kreativitas akan dapat d iabaikan . Namun dalam 
tiga dasawarsa terakh i r, berdasarkan karakteristi k kontekstual 
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bagaimana kreativitas lah i r  telah menjad i wacana yang lebih 
menarik. Sejum lah ah l i  (Simonton, 2003)  telah mendiskus ikan 
bahwa berdasarkan periode sejarah pada masyarakat tertentu 
telah tumbuh dan berkembang kreativitas. Yunani kuno, lta l ia 
era pencerahan, dan Amerika pada akh i r  abad kedua pu luh ,  
merupakan contoh dari masyarakat yang telah 
mengembangkan kreativitas, sedangkan Rusia era Stal i n  dan 
Cina era Mao d ianggap merupakan l i ngkungan masyarakat 
yang gagal mengembangkan kreativitas (kecual i  mungki n dalam 
domain yang terkait dengan agenda pol iti k atau mi l iter) . 
Dengan demikian, kreativitas membutuhkan masyarakat yang 
dapat menghargai dan menerima hal-hal yang baru. J i ka 
kreativitas tidak boleh ada atau tidak d iakui dalam suatu 
masyarakat, maka peran masyarakat dalam kreativitas akan 
d iperdebatkan. Dengan la in perkataan, peran masyarakat 
dalam kreativitas tergantung pada potensi masyarakat di mana 
kreativitas tersebut lah i r. 

Secara umum,  pengaruh masyarakat terhadap 
kreativitas dapat d i u ra ikan ke dalam 4 (empat) peran (Moran, 
20 I 0), yaitu i nvestor kreativitas (investor) , l nkubator 
(Incubator) ,  pengatur regu lasi (regulator) dan konsumen 
(consumer) . Keempat peran tersebut ikut berfungsi pada 
waktu yang berbeda dalam proses penciptaan gagasan atau 
produk baru. Keempat peran tersebut seperti riak gelombang 
yang harus d i lewati oleh gagasan atau produk baru untuk 
menjad i sukses. I nvestor kreativitas, seperti penyandang dana, 
pemodal ventura, dan para pemasok, berpengaruh pada tahap 
awal lahi rnya kreativitas. Mereka menyed iakan sumber daya 
yang memungkinkan kreativitas terjad i .  Gardner ( 1 993) 
menunjukkan bagaimana artis - jauh sebelum menjad i  " i ndividu 
jen ius" - membutuhkan jari ngan fi nansial dan material 
pendukung untuk menampi lkan kreativitasnya. Berbagai 
lembaga keuangan, bai k  perbankan maupun non-bank, telah 
banyak menyed iakan skema pinjaman yang dapat d igunakan 
para pelaku kreativitas. Bahkan akhi r-akh i r  i n i  semaki n banyak 
pembiayaan karya kreatif dengan model "crowd funding". 
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Demikian pu la, Zuckerman ( 1 977) menunj ukkan 
bagaimana dukungan i lmu pengetahuan timbul  dari hubungan 
yang sal i ng menguntungkan antara pelaku kreatif dengan para 
cendekiawan ( i ntel lectuals). l nkubator kreativitas membantu 
merangsang lahi rnya kreativitas "novel" .  l nkubator kreativitas 
menciptakan ruang yang memungkinkan untuk muncu lnya 
gagasan dan produk  kreatif. 

Sementara itu, regulator kreativitas merupakan 
penghambat kreativitas. l nd ividu- ind ividu yang kuat d i  
bidangnya harus bertanggung jawab untuk  memi l i h  suatu 
gagasan dan produk  yang layak d idukung, d ikembangkan dan 
d idesiminas ikan dari segudang potensi gagasan-gagasan dan 
produk-produk baru. T erdapat teori dan metode untuk 
meni lai bagaimana penjaga gerbang ("gatekeeper") dalam 
membuat keputusan memi l i h  suatu gagasan dan produk baru. 
Teori in i  menunjukkan bahwa suatu kreativitas d i sosial isasi kan 
ke lapangan untuk d ikaj i "kemi ri pannya" dengan suatu produk 
yang sudah d igunakan. Karena secara umum para pelaku 
kreativitas berpiki r dengan cara yang sama, yaitu melakukan 
"evaluasi produk", bahkan seringkal i  menerapkan ind ikator
ind ikator kreativitas yang subyektif. Artinya para ah l i  
cenderung sepakat terhadap sesuatu yang d ipandang kreatif, 
walaupun kadangkala d iterapkan oleh penjaga gerbang secara 
kurang tepat atau akurat. Semaki n suatu produk bertaraf 
novel, maka semakin su l it bagi penjaga gerbang untuk 
mengeval uasi , dan para pelaku kreativitas harus merancang 
cara agar produk yang akan d in i lai dapat d iterima dengan baik  
o leh  penjaga gerbang. Dengan demikian, dalam pen i laian 
kreativitas d iperlukan keterampi lan pol iti k yang cukup untuk 
"membujuk" (to persuade) orang lai n ,  baik  dari sang pelaku 
kreativitas ataupun dari donatur kreativitas. Selai n it'u , 
Regu lator j uga membantu mengelola ris iko kreativitas dan 
menyed iakan pemeriksaan keamanan melal u i  perawatan 
produk, ataupun memberi peringatan kepada produsen yang 
berpotensi membahayakan konsumen. Fungsi pengelolaan 
resiko i n i  lebih terl i hat pada produk dan layanan kepada 
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masyarakat umum,  seperti pemeriksaan dalam sarana 
transportasi atau makanan, dan u j i  kl i n i s  terhadap obat
obatan.  Selai n itu, regulator j uga beroperasi di lapangan 
profesional d i  mana terdapat konsumen profesional la in nya, 
seperti melakukan kaj ian di dalam dun ia akademis dan 
penguj ian hukum d i  depan s idang pengad i lan.  Regu lator akan 
memperhati kan "kesesuaian" aspek kreativitas, d i  mana harus 
sesuai dengan makna l i ngkungan masyarakat dan dengan 
mempertimbangkan s imbol-s imbol pengetahuan dari para 
praktis i  lapangan. Masalah yang muncu l  adalah bagaimana para 
praktis i  lapangan dan publ ik  dapat mempercayai pekerjaan dari 
penjaga gerbang. (Gardner, 2006) . 

Konsumen adalah titi k akh i r  dari rantai kreativitas. 
Mengi ngat di dalam pen i laian konsumen terdapat hal yang 
hanya dapat d ipahami oleh sejum lah kec i l  konsumen dengan 
pengetahuan khusus (esoterik) ,  maka konsumen akan 
d itentukan dalam kelompok-kelompok kec i l .  M isalnya, 
pen i laian terhadap teori relativitas E instei n  pada awal nya harus 
dapat d iterima oleh selus in  fis i kawan yang terkemuka, 
kemud ian secara bertahap dari waktu ke waktu, pen i laian 
kreativitas akan d i lakukan oleh kelompok konsumen yang jauh 
lebih besar. Keti ka gagasan atau produk kreatif menangkap 
hati, p iki ran, dan dompet dari titik kritis masyarakat, maka hal 
tersebut merupakan "tanda kemenangan" dalam menerima 
dan mengadopsi kreativitas yang dapat membawa ketenaran 
dan bahkan keberuntungan bagi pencipta dan promotornya 
(Sternberg & Lubart, 1 995). Konsumen dapat d i rentangkan 
mu lai dari pengadopsi awal yang mengambi l s logan item 
"terbaru, terbesar" (the newest, the biggest) sampai dengan 
konsumen yang tidak akan membel i sebuah produk sebelum 
d inyatakan kadaluarsa (Rogers, 1 995) .  Keseimbangan dan 
kesesuaian produk baru akan membantu menentukan 
seberapa banyak konsumen berkei nginan terhadap hal-hal 
baru dan seberapa banyak konsumen yang akan mengambi l  
bagian sebagai pengadopsi awal ;  apabi la terlal u banyak 
kesesuaian dan mungki n konsumen tidak mampu mel ihat 
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perbedaannya, maka dapat d ipandang sudah terdapat produk 
sejen is la innya yang tersed ia. 

Akh i rnya, manfaat bagi para pengadopsi awal dengan 
"modal budaya" yang tidak takut akan r is iko kec i l  dalam 
mencoba sesuatu yang baru, akan mencapai sebagian besar 
konsumen. Produk baru tidak lagi d ipandang sebagai sebuah 
kemewahan, tetapi menjad i suatu keharusan, misalnya evolus i  
dar i  kebutuhan lemari es ,  mobi l ,  televi s i ,  komputer, ponsel, 
dan kartu kred it, dan lai n sebagai nya. Gagasan atau produk 
baru tersebut telah menjad i arus utama dari struktur sosia l .  
Produk baru tersebut telah d iterima, d i standarisasi , atau 
d i sesuaikan. Sudah cukup waktu yang berlal u ,  sejak 
d i perkenalkan kepada orang-orang yang menolak r is iko 
dengan membaca berbagai u lasan atau berbicara dengan orang 
lai n yang telah menggunakan produk baru tersebut, maka 
konsumen sudah mengetahu i  terlebih dahu l u  apa yang akan 
d ibe l i .  Dengan demikian, kreativitas d iarti kan sebagai suatu 
keadaan atau periode waktu dalam proses memperkenalkan 
secara resmi  gagasan atau produk baru dengan memberikan 
jam inan manfaat. Namun ,  gagasan atau produk  baru yang 
d ipandang tidak kreatif, pada akhi rnya akan menjad i  standar 
untuk gagasan-gagasan atau produk baru yang lah i r  kemudian.  

3.3. Peran Kreativitas Dalam Masyarakat 

Mengi ngat n i lai ambivalen tentang kreativitas dan 
peran sosial dari donatur, i nkubator, regulator, dan konsumen 
dalam kreativitas, maka akan ada dua peran menyelu ruh  dari 
kreativitas yang pada gi l i rannya akan berfungsi di dalam 
masyarakat. Untuk peran perbaikan biasanya d iperjuangkan 
oleh regulator kreativitas dan oleh konsumen kreativitas. 
Sedangkan untuk  peran ekspresi biasanya d iperjuangkan oleh 
donatur kreativitas dan incubator kreativitas, serta seri ngkal i  
j uga oleh pelaku kreativitas itu sendir i .  Dengan demikian, 
berdasarkan pelaksanaan peran-peran tersebut akan terkait 
dengan perspektif subyek yang harus d i i st imewakan, yaitu 
kelompok atau ind ividu ,  
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Perspektif kelompok sosial menekankan pada 
rekaman "obyektif' dari fungsi dan tuj uan kreativitas. Rekaman 
tersebut d idasarkan secara impl is it pada kesepakatan 
intersubjektif dan pemahaman umum,  Biasanya rekaman 
tersebut d ipromos ikan oleh orang-orang yang berada dalam 
posis i  yang kuat. Kond is i  l n i  menekankan adanya upaya 
pembaharuan di tingkat grup dengan kesesuaian yang 
konsisten pada tuj uan kelompok. Perspektif yang menari k i n i  
menemukan ind ividu terpi l i h  yang dapat "membuat sejarah" 
melal u i  kontri busi kreativitas C-Besar. Pendekatan psikometri , 
kepribad ian, h i storiometric, kognitif, dan manajemen 
menggambarkan kreativitas sebagai kemampuan ind ividu atau 
sifat yang akan d in i lai dan d imanfaatkan masyarakat (atau 
kelompok) untuk membuat lompatan besar ke depan dalam 
produktivitas, teknologi, dan inovas i .  

Perspektif ind ividu menekankan pada rekaman 
"subjektif' dari fungsi dan tuj uan kreativitas. Rekaman tersebut 
d idasarkan pada makna 1 st1mewa seseorang dengan 
pengalaman tertentu (Feldman, 1 994), dan dengan sed ikit 
kepercayaan yang d iberi kan kepada eval uasi eksternal . 
Perspektif i n i  menekankan adanya hal baru dan kesesuaian 
untuk i nd ividu tetapi bel um tentu untuk kelompok sosia l .  
Perspektif yang menari k i n i  "membuat tanda" d i  dun ia melal u i  
kontri busi pribad i kreativitas "c-kec i l " .  Penel iti human isti k, 
pend id ikan dan kesehatan menunjukkan perkembangan 
apresiasi untuk kreativitas sebagai ekspresi dalam pemecahan 
ma.salah umum dan pengembangan d i ri yang kurang normatif 
dan lebi h i nklusif. Pendekatan ps ikoanal iti k  dan sosiologis 
tampak sangat tertarik terhadap perspektif ind ividu ,  serta 
fokus pada ekspresi d i ri ,  walaupun seri ngkal i  d ikaitkan dengan 
patologi atau penyimpangan norma. 

Berdasarkan eksplorasi terhadap dua perspektif 
subyek kreativitas tersebut terdapat d ikotomi pengaruh 
pengaruh peran kreativitas dalam masyarakat. Dari perspektif 
kelompok sosial , peran kreativitas adalah perbaikan; 
sedangkan dari perspektif ind ividu ,  peran kreativitas adalah 
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ekspresi .  Dari perspektif kelompok sosial , sering d isuarakan 
oleh para pemimpin pol iti k dan bisn i s, fungsi kreativitas adalah 
untuk memperbaiki masyarakat. Tuj uan atau maksud dari 
kreativitas adalah keunggulan kompetitif. Kondis i  negara dan 
bangsa akan lebih baik  d i bandi ngkan dengan negara lainnya, 
apabi la gagasan baru d i implementasikan Keyakinan atas 
kreativitas novel sebagai solus i  yang tepat akan membuat 
sp iral positif terhadap produktivitas dan prestasi .  Misal nya, 
beberapa pemimpin pol itik berpendapat bahwa masyarakat 
modern akan h idup atau mati tergantung pada upaya 
menghargai kreativitas. Dengan demikian, para pemimpin 
pol it ik telah menetapkan rencana untuk merangsang 
kreativitas dalam pend id ikan dan ekonomi ,  di mana orang
orang yang pal i ng kreatif akan mendapatkan lebi h banyak 
kesempatan d ibandi ngkan dengan orang-orang yang kurang 
kreatif, dan masyarakat akan berada di jalan yang lebi h 
i stimewa dalam mengembangkan kreativitas . Asumsi n i lai yang 
mendasari pendekatan i n i  adalah j i ka pekerja dan warga datang 
dengan gagasan-gagasan, maka kual itas keh idupan akan 
meni ngkat lebih baik. 

Secara umum, budaya barat dianggap lebih 
berorientasi pada produk dan cenderung untuk mengambi l 
perspektif produk  i n i .  Namun ,  kebanyakan budaya bertuj uan 
untuk meningkatkan kreativitas, walaupun dalam budaya 
tertentu arti kata dari "meningkatkan", mungki n d iterjemahkan 
ke dalam man ifestasi yang berbeda. Beberapa perbai kan akan 
terkait dengan arah menuju pada trad is i ,  sedangkan yang lain 
menghubungkannya dengan mengubah trad is i .  M isal nya 
mahasiswa Cina, meni ngkatkan keterampi lan artistik mereka 
dengan cara men i ru karya klas ik dengan hasi l  yang lebi h bai k, 
sedang mahas iswa Amerika meningkatkan keterampi lan 
artistik dengan cara yang cepat, tapi dalam arah yang tak 
terduga. 

Perspektif kelompok sosial memperkuat keyaki nan 
bahwa kekuasaan bersifat h i rarkis dan masyarakat harus 
berusaha untuk  berada di lapisan atas. Pengendal ian pusat 
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sumber daya sosial oleh otoritas dan para ah l i  b isa lebih seri us  
dan strategis dalam mengalokasi kan dan mengkoord inasikan 
sumberdaya ke arah tujuan yang d i i ngi nkan. Peluang harus 
hati -hati d ievaluasi , dan d i laksanakan secara optimal. Hasi l  dari 
kesuksesan peluang harus d i lestarikan bagi generasi sekarang 
dan masa depan untuk  d ijad ikan modal membangun yang lebih 
baik. Pendekatan in i  mendorong program pend id ikan untuk 
memi l i h  dan memeli hara ind ividu dengan potensi terti nggi 
untuk menjad i i novatif dalam berbagai domai n (Moran, 2009). 
Selama perjalanan waktu, masyarakat mengurai kan lapangan 
keah l ian - profesi ,  i ndustri , dan sejenisnya - yang mengawasi 
domai n budaya tertentu. Praktis i  berdesak-desakan untuk 
meraih kekuasaan dan mempengaruh i  kebijakan, standar, dan 
valuasi produk kerja. U ntuk efi siens i ,  praktis i  mengembangkan 
prosedur  dan norma untuk memperkuat kesesuaian. Dengan 
demikian, kreativitas akh i rnya memberi kan cara untuk 
standard isasi . Kreativitas menarik masyarakat ke depan untuk 
mencapai keadaan stabi l  yang baru. Regu lator dan konsumen 
aka,n datang tergantung pada konsistensi  yang d i has i lkan. 
M isal nya, gaya l ukisan baru memuncu lkan pen i ru ,  dan "sekolah 
sen i "  (misalnya, Martindale, 1 990). Sebuah kategori baru dari 
teknologi, misalnya ponsel akh i rnya mengendap pada kabel 
standar dan protokol dan membuat penggunaan lebih mudah 
dan lebih murah. Sebuah metode i lm iah, misal nya cetak biru 
genetik d ikembangkan, peralatan d ibangun, dan satu atau 
beberapa laboratorium d inai kkan standarnya. 

Peran kreativitas sebagai pemacu perbaikan membawa 
ke · depan aspek evaluasi kreativitas. Dalam beberapa tahun  
terakh i r  para sarjana telah memberikan perhatian yang cukup 
besar untuk aspek eval uasi in i  (misal nya, E lsbach & Kramer, 
2003) .  Eval uasi adalah mekanisme yang d igunakan penjaga 
gerbang untuk menentukan kesesuaian. Evaluasi eksternal 
untuk produk dan penc ipta yang diterapkan oleh orang lain di 
lapangan (misalnya, ah l i ,  rekan seprofesi) atau di l uar lapangan 
(misal nya, pemerintah,  konsumen) .  Pencipta dan produk 
kre;atif akan berharap untuk mendapat umpan bal i k  dari orang 
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lai n .  Evaluasi 1 n 1  d iperlukan karena kreativitas seri ng 
menggunakan sumber daya langka. Oleh karena itu, pemimpin 
harus mengalokasi kan sumber daya untuk mereka yang pal i ng 
mungkin untuk melakukannya dengan baik  . Di masa lal u 
(sampai dengan masa sekarang) , kriteria untuk  alokasi sumber 
daya telah d i sertakan kecerdasan, bakat, dan bakat d in i lai 
mela lu i  berbagai langkah (misalnya, Taman et al , 2007). 
l n strumen ini menyorti r orang. Orang yang memi l iki potensi 
merupakan orang-orang potensial yang terpi l i h  yang 
sepenuhnya dapat mewujudkan perubahan potensi mereka 
menjadi prestas i .  Evaluasi kreativitas terhadap sej umlah anak
anak sering d in i lai berdasarkan berapa banyak potensi kreatif 
atau prestasi kreatif mereka mi l iki seperti yang d igambarkan 
dalam skor (Runco, 2003) .  

Dengan peran kreativitas sebagai pemacu perbaikan, 
maka hal yang penting adalah tujuan dan apa yang d ianggap 
sebagai kemajuan ke arah itu .  Karena sebagian besar bidang 
tidak memi l i ki kriteria yang jelas untuk mengeval uasi produk 
benar-benar baru, apa yang d ianggap sebagai "baik" dapat 
bervariasi antar ind ividu .  Apabi la praktis i  bidang atau ah l i  
menganggap baik, mungkin akan berbeda secara sign ifikan 
dengan apa yang konsumen atau pemu la anggap bai k (Caroff 
& Besancon, 2008) . Perbedaan i n i  seri ng terl i hat dalam 
pendapat yang berbeda dari komite penghargaan dan pemirsa 
di industri fi lm,  televis i ,  dan i klan (Delmestri et al . ,  2005). Ada 
beberapa anggota bidang yang mempunyai pertimbangkan yang 
baik, walau mungkin berbeda dari anggota la innya. Perbedaan 
i n i  seri ng terl i hat dalam kaj ian pub l ikasi akademik dari 
berbagai konstituen yang memi l iki n i lai yang berbeda dalam 
evaluasi dan perbaikan konsepsi . 

Orang-orang percaya bahwa peran kreativitas untuk 
perbaikan mungki n mengalami kesu l itan dengan aspek moral 
dan tanggung jawab. Kreativitas tidak dapat d i laksanakan 
bertepatan dengan pen ingkatan, dan secara bersamaan 
d iberikan pula kebebasan moral .  Kreativitas tidak dapat dan 
tidak otomatis terkait dengan kebaj ikan. Pelaku kreatif 
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mengeluarkan ti ndakan dan produk baru untuk semua jenis 
pertimbangan. Beberapa pihak t idak pedu l i  tentang 
konsekuensi sosial nya, dan bahkan hanya memi l iki sed ikit 
kontrol atas bagaimana kreasi mereka d igunakan. Misal nya, 
apakah E instei n  mengantis ipasi penggunaan persamaan untuk 
menciptakan senjata nukl i r ?  Apakah Watson dan Crick 
mengantis ipasi rekayasa geneti ka? Namun,  amoral itas penting 
dalam kreativitas sehingga tak membebaskan ind ividu atau 
masyarakat dari kewaj i bannya untuk mencoba mengarahkan 
atau mengatur penggunaan inovasi .  l novasi adalah salah satu 
langkah, sementara pub l ikasi dan apl ikasi adalah langkah yang 
terpisah .  E instei n  tidak perl u menu l i s  kepada Pres iden 
Roosevelt tentang penggunaan potensi nuk l i r  fi ss ion; ia tidak 
harus bergabung di berbagai organisasi yang d itujukan untuk 
perdamaian dan perlucutan senjata. l n i  secara moral d ipandu 
oleh p i l i han yang dia buat, baik  dalam perannya sebagai 
seorang i lmuwan maupun perannya sebagai warga negara. 
James Watson tidak harus bergabung dengan proyek genom 
manusia; ia j uga tidak harus mengusu lkan bahwa 3 -5% dari 
anggaran akan d ikhususkan untuk masalah etika. Oleh karena 
itu, j i ka orang i ngin mempengaruh i  jalannya sejarah, maka 
mereka harus mengambi l  perspektif kelompok sosial 
kreativitas sebagai perbaikan. Mereka yang mencuri api dari 
para dewa memi l iki kewaj iban moral untuk menghad i rkan 
kegunaannya dan, j i ka mungki n mengarahkan penggunaannya 
untuk tuj uan mu l ia (Gardner, 2007) . 

Dari perspektif ind ividu ,  seri ng d isuarakan oleh 
praktisi kreatif dan para ahl i ,  bahwa fungsi kreativitas adalah 
upaya untuk mewujudkan aspek Iaten d i ri .  Karena ind ividu 
d iasums ikan un ik, maka fungsi kreativitas 1 n 1  akan 
menyebabkan variasi yang kompleks (Campbel l ,  1 960) . Tujuan 
atau maksud dari kreativitas ini adalah untuk membuat makna. 
l nd ividu memahami sesuatu dalam pribad i secara sign ifi kan 
dengan melalu i  beberapa jenis produk. Keyaki nan atas gagasan 
atau produk baru akan memval idasi keberadaan seseorang d i  
dunia dengan "membuat tanda", sebagai orang yang telah 
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memberikan kontribusi terhadap l i ngkungan sekitarnya. 
Asumsi  n i lai yang mendasari perbedaan yang penting adalah 
j i ka ind iv idu "mengungkapkan" apa yang ada "dalam" potensi 
d i ri nya, maka d i ri nya akan merasa lebih bai k. Kreativitas 
adalah kej utan positif. Dalam budaya tertentu, 
"mengungkapkan" mungkin d iterjemahkan ke dalam 
man ifestasi yang berbeda. Beberapa budaya yang lebih toleran 
terhadap ind ividual itas dan ekspresi d i ri ,  terutama j ika 
mengekspresikan d i ri sesuatu d i  l uar norma budaya. Ni lai 
kebebasan berbicara d i  Amerika Serikat cenderung untuk 
mel indungi berbagai macam ekspresi ,  sedang budaya 
trad is ional sangat membatasi konten dan waktu ekspres i .  

Meski pun kebijaksanaan konvensional menyatakan 
bahwa budaya Barat umumnya lebih berorientasi kepada 
ind ividu ,  tetapi budaya Timur cenderung mengambi l perspektif 
i n i  dan mel i hat peran kreativitas sebagai ekspresi d i ri (Lubart, 
1 999). Keyaki nan yang mendasari perspektif i n i  adalah bahwa 
kreativitas tidak harus d ibatasi secara tegas domain 
transformasi jen iusnya, seperti E instein ,  Picasso, atau T.S.E i iot 
(Gardner, 1 993) .  Sebal i knya, hampi r semua orang bisa datang 
dengan cara-cara baru untuk mengatasi masalah keh idupan 
bersama atau berpiki r dalam hal kemungkinan bukan hanya 
mengamati dan bereaksi terhadap "apa yang terjad i" .Ekspresi 
d i ri berhubungan dengan eksternal isasi , atau bagaimana 
seseorang menunjukkan kepada dun ia terkait i nterpretasi 
makna budayanya (Engestrom, 1 999). Dalam perspektif 
ekspresi i n i ,  Maslow ( 1 970) memasukan kreativitas sebagai 
bagian dari aktua l i sasi d i ri dalam teorinya tentang motivasi ,  
Runco ( 1 996) mempromos ikan gagasan "kreativitas pri bad i , "  
Richards (2007) menekankan "kreativitas sehari -hari ," dan 
Craft (2003) pendukung untuk kreativitas "kec i l -c". Penekanan 
pada ekspresi d i ri bertujuan untuk membuat kreativitas 
kurang el itis d iband ing dengan peran perbaikan, dan membuat 
kreativitas lebih "solipsisme". l nd ividu terputus dari tanggung 
jawab untuk kebaikan yang lebih besar. Perspektif ind ividu 
memperkuat keyakinan lebih egal iter. Kita semua berbeda, 
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tapi kita bisa h idup berdampingan. Leb ih  bai k j i ka kita 
terhubung dengan cara yang positif, selama kita tidak 
membatasi ekspresi masing-masing. Kita tidak perlu mencari 
tujuan bersama. Yang penting adalah pengalaman, s iapa kita, 
apa yang kita lakukan sekarang, bagaimana rasanya, d i  mana 
kreativitas membawa kita kepada eksistensia l .  Daya tidak 
h i rarkis, tetapi bersifat jari ngan. Kami  tidak harus lebi h bai k 
dari satu sama lai n ;  perbedaan-perbedaan kita dapat sal i ng 
melengkapi .  Kolaborasi d i l i hat dari segi manfaat internal dan 
bukan dari segi prestasi eksternal . Orang mengekspresi kan 
d i ri bersama-sama dapat mengkata l i sasi dan meningkatkan 
ekspresi ,  motivasi ,  dan identitas dari pasangan mereka Oohn 
Steiner, 2004). 

Hal terpenting dari peran kreativitas sebagai ekspresi ,  
adalah d i ri send iri ,  tentang kual itas yang sedang d iungkapkan. 
Masyarakat d ipandang sebagai pengasuh  ind ividual itas. 
Masyarakat menawarkan pend id ikan dan pelati han, dukungan, 
dan " ruang aman" bagi orang untuk mengeksplorasi 
kepentingan, preferensi ,  dan pengalaman. Peran kreativitas 
sebagai ekspresi telah d itekankan secara khusus di kalangan 
pend id ikan. Di banyak negara, tujuan pend id ikan telah 
berubah yaitu melepaskan kapas itas kreatif anak-anak daripada 
melati h mereka dalam budaya dominan (Moran, 2009). 
Evaluasi harus d idasarkan pada kriteria subjektif yang 
memperh itungkan proses, bukan hanya produk  akh i r  dari 
prestasi .  Jad i ,  kadang-kadang peran kreativitas sebagai ekspresi 
mengkombinasikan konsep pembelajaran dan kreativitas. 
Peran kreativitas ini lebih sering d i sebut ketika berfokus pada 
"popu lasi khusus" ,  yaitu ind ividu dari kelompok yang 
d ia·sums ikan tidak dapat berkontribus i  pada "kebaikan 
bersama" mela lu i  sal u ran normal. Orang-orang i n i  termasuk  
anak-anak (yang terla lu  muda dan mungki n tidak memi l i ki 
keahl ian dan pen i laian untuk berkontri bus i)  dan sakit atau 
cacat (yang terla lu  lemah untuk  berkontribus i ) .  Kreativitas 
sebagai ekspresi adalah cara untuk mengatasi tantangan h idup 
(Cropley, 1 996) . Secara trad is ional ,  kreativitas itu 
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memberikan sarana bagi mereka untuk  memi l iki beberapa 
kekuatan dalam masyarakat. Berdasarkan stud i  mekan i sll)e 
resistensi (Scott, 1 990) dapat d iambi l  s ikap sosiologis tentang 
peran produktif dari penciptaan rumor, ritual, dan sebagainya 
dalam membantu orang-orang yang tidak bisa langsung 
menyatakan pandangan mereka. Selanj utnya, teknologi 
mengubah bagaimana orang bisa mengekspresikan d i ri ,  
terutama bagi orang-orang yang sebel umnya d ikeluarkan dari 
interaksi sosial , seperti pemuda yang belum mencapai us ia 
mayoritas ( l i hat Moran, 2007) . Kreativitas ekspresi d ipandang 
sebagai efek samping yang terpisah atau outlet untuk orang
orang yang tidak d i izi nkan atau tidak ingi n berkontri busi 
langsung kepada norma-norma atau tujuan sosia l .  Kreativitas 
ekspresi dapat diart ikan j uga sebagai "bermain"  atau "tidak ada 
konsekuensi nyata." Tentu saja, bermain  telah d ikaitkan 
dengan kreativitas baik secara teoritis maupun empiris. Peran 
kreativitas ekspresi i n i  d ibawa secara ekstrim dan mungki n 
pal i ng terl i hat pada fenomena internet. Apa yang akan terl i hat 
j i ka semua orang menjad i kreatif? Tidak ada penjaga gerban,g, 
sela in rasa kepatutan, kead i lan, atau n i la i-n i lai lai n dari 
pengguna internet untuk satu sama lain bernegosiasi kekuatan .  
Dalam l i ngkungan seperti i tu ,  mekan i sme yang berbeda untuk 
membangun kepercayaan harus berkembang. M isal nya dengan 
mengembangkan " reputasi" bagi pengguna untuk men i lai 
val id itas ekspresi orang lai n .  Dengan demikian, seseorang 
dapat menempatkan apapun di Web, tetapi persoalan 
memberi kan makna kepada orang lain akan tergantung pada 
reputasi pencipta dengan pengguna lai n .  Tanggung jawab 
kurang berkaitan dengan norma atau masa depan, dan la innya. 
Asumsinya secara kesel u ruhan, ekspresi dan opin i  yang 
berbeda akan mengental menjad i beberapa jenis koherens i ;  
tetapi proses pembangunan akan tetap berjalan. Dengan 
kreativitas sebagai ekspresi ,  i nti nya adalah gerak dan 
momentum, bukan produk yang dapat d i letakkan d i  atas 
etalase sebagai contoh bagi konsumen. 
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Secara skematis peran 
kreativitas, dan peran kreativitas 
disajikan dalam Gambar 3.1. 

masyarakat terhadap 
terhadap masyarakat 

Gambar 3.1. Peran Masyarakat dan Peran Kreativitas. 

PERAN MASYARAKAT DAN PERAN KREATIVITAS 

PERAN 
MASYARAICAT 

INVESTOR 

INKUIAlOR 

REGUlATOR 

KONSUMER 

PERAN 
ICREATMrAS 

•INDMDU 
• EICSPRESI 

Sumber: James C. Kaufman and RobertJ. Sternberg (2006). 

3.4 .. Kreativitas Dan Kebijaksanaan 
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Telah d isebutkan secara ektrim bahwa ada dua 
perspektif peran kreativitas dalam masyarakat. Perspektif 
pertama kreativitas mengarti kulas ikan secara relatif 
masyarakat yang "terpusat" akan berbaris menuju suatu 
keagungan (greatness) ,  sedangkan ind iv idu atau insan kreatif 
adalah alat untuk pengembangan sejarah. Metafora yang 
mendasari i n i  adalah kreativitas merupakan sarana transportasi 
masyarakat untuk mel i ntasi "perbatasan" ke masa depan yang 
lebih baik  dengan norma keh idupan yang bergeser ke posis i  
yang " lebih tinggi" (higher) atau " lebih kuat" (stronger) . Pol itik, 
b isn is ,  dan i lmu pengetahuan merupakan berita utama yang 
fokus pada perbaikan, kemajuan, dan membuat aspek-aspek 
masyarakat menjad i lebih baik. Pemimpin percaya kreativitas 
mendorong perbaikan semua itu . Para pemimpin berharap 
inovasi dan fleks ib i l itas d ituj ukan untuk keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) .  Produk dan jasa menjadi lebih mudah, 
lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. 

Perspektif kedua mengartikulasikan secara subyektif 
seorang ind ividu akan mengalami hal-hal baru yang sangat 
bern i lai dan akan berbeda dengan orang lai n .  Budaya adalah 
alat personal untuk mengembangkan kual itas keh idupannya. 
Aneka karya kreatif dari sen iman, pend id ik, dan pekerja fokus 
pada ekspres i ,  variasi , dan secara potensial akan membuat 
perbedaan d i  dalam masyarakat. Metafora tersebut 
menggambarkan bahwa semua karya kreatif itu akan menjad i 
tumbuh mekar (blossoming) .  Orang-orang i n i  percaya bahwa 
kreativitas meman ifestasi kan aspek Iaten d i ri nya sendi ri 
mela lu i  bekerja dan bermai n .  Mereka mengi ngi nkan keasl ian, 
stimu lasi ,  dan peluang berubah menjad i kenyataan bagi d i ri 
mereka send iri .  

Dari pendekatan s istem di namis, dua perspektif 
kreativitas, baik sebagai kreativitas perbaikan maupun 
kreativitas ekspres i ,  sebetu l nya tidak berposis i  ekstrem 
berada pada satu d imensi .  Sebal iknya, kedua perspektif 
kreativitas tersebut dapat d i l i hat dari ti ngkat yang berbeda 
pada masing-masing anal is is  dan masyarakat yang beri nteraksi 
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dari waktu ke waktu untuk membawa gagasan-gagasan dan 
produk ke dalam ranah budaya. Dalam sistem yang d inamis, 
gagasan-gagasan, produk, dan solus i  yang kreatif hanya bersifat 
sementara, pada saat semua karya tersebut d iperkenalkan dan 
d in i la i .  Namun sei ring waktu, karya-karya kreatif tersebut 
d ijad ikan dan d i l i hat secara konvensional sebagai standar, 
karena mereka telah d i i nterna l i sasi oleh mayoritas pik iran 
warga masyarakat yang berbudaya. Gagasan-gagasan, produk, 
atau solus i  kreatif tidak d ipandang lagi sebagai hal yang baru, 
bahkan andaikata merekapun i ngin mempertahankan label 
tersebut karena sekal i  waktu pernah d i nyatakan i novatif. 
Tantangannya adalah bagi i nsan yang mencari kreativitas, baik  
kreativitas perbaikan maupun  kreativitas ekspres i ,  perlu 
memi l i ki pandangan ke depan dengan pertimbangan yang lebih 
l uas dari "cabang manfaatnya" (ramification) , bukan hanya bagi 
d i ri mereka send iri ,  melai nkan j uga bagi orang la in ,  lembaga, 
komunitas, dan l i ngkungannya. 

Kreativitas adalah konstruksi dan s i ntes is berbasis  
pengalaman makna dan s imbol kogn itif (perspektif ind iv idu) 
yang terkandung dalam artefak budaya (produk kreatif} yang 
bertahan dari waktu ke waktu untuk d i sesua ikan dengan 
generasi masa depan (perspektif masyarakat} Uohn-Stei ner, 
2003) .  Dengan demikian dari perspektif d inamis sensitivitas 
terhadap waktu ,  maka kreativitas d ipandang merupakan suatu 
ketidak-teraturan (misalignment) bagi ind ividu dan masyarakat 
untuk belajar, dan sal i ng mengembangkan satu sama lai n 
(Moran, 20 I 0). Ketidak-teraturan tersebut perl u d iatur u lang 
ke dalam keselarasan baru dengan dun ia yang lebih luas, dalam 
beberapa cara yang berbeda daripada cara yang pernah 
d it�mpuh sebelumnya. 

Peran kreativitas j uga mengangkat isu hubungan antara 
kreativitas dan kebijaksanaan. Pada mu lanya seki las, namun 
dua perspektif i n i  tampaknya menarik arah yang agak berbeda 
(Claxton,  2008) . Dalam kreativitas, unsur kebaruan dan 
penerimaan adalah kunci untuk  "menentang" dan kemudian 
"menarik" kerumunan massa untuk mengikuti kebaruan dan 
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menerimanya. Di s is i  la in ,  kebijaksanaan tampaknya 
memerlukan tiga fitur: ( I )  pandangan s istemik yang l uas, 
biasanya d idasarkan pada pengalaman yang cukup panjang; 2) 
pengakuan dari kedua kemungki nan manusia dan keterbatasan, 
atau rasa kagum dan kerendahan hati ; dan 3) apl ikasi atau 
penggunaan yang melampaui  keuntungan ind ividu atau 
kelompok dan berusaha bukan untuk melakukan apa yang 
benar dalam suatu situasi , tetapi seringkal i  untuk melakukan 
apa yang "lebih baik" (Moran, 2008) . 
Beberapa sarjana menunjukkan bahwa kebijaksanaan 
membutuhkan langkah kreativitas lebih lanjut dengan 
mengenal i  kebutuhan untuk kedua unsur perubahan dan 
stabi l itas dalam sistem sosial dan s imbol ik  (Sternberg, 200 I ) . 
Pernyataan in i  menekankan aspek kebaruan kreativitas dan 
lebih merendahkan aspek penerimaan kebijaksanaan. Namun 
kreativitas dan kebijaksanaan bertujuan untuk memecahkan 
masalah, keduanya dapat mencakup putaran ("twist") dalam 
berpiki r, dan keduanya cenderung memi l iki efek transformatif. 
Misalnya, cerita klas ik Raja Su laeman yang menunj ukk;m 
peristiwa kreativitas dan kebijaksanaan, yaitu cerita dua wanita 
yang keduanya mengaku menjad i ibu dari seorang bayi . Raja 
Su laeman mel i hat masalah dengan cara yang tidak biasa dan 
menyarankan memotong bayi tersebut menjad i dua bagian 
untuk menyelesaikan sengketa pengakuan . Namun l bu yang 
sebenarnya bersed ia menyerahkan hak asu h kepada i bu 
lai nnya, dari pada mel i hat bayi nya d ikorbankan, dan pada 
akhi rnya terungkap siapa ibu yang sebenarnya. Cerita la in yang 
relevan adalah kampanye Mahatma Gandh i  untuk mengikis 
kekuasaan l nggris d i  wi layah I ndia mela lu i  gerakan 
anti kekerasan bukan mela lu i  pertempuran adalah contoh 
ti ndakan non-rel igi us dari interaksi yang sama tentang 
kreativitas dan kebijaksanaan. Raja Su laeman dan Mahatma 
Gandh i  menantang asumsi dan keyakinan orang tentang 
situas i ,  dan tantangan i n i  d i lakukan melal u i  ti ndakan baru. 
Produk kreatif atau layanan, atau keputusan , atau ti ndakan 
yang bijaksana, memi l iki pengaruh psikologis terhadap 
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pemahaman masyarakat dengan has i l  akh i r  yang berbeda dari 
sebelumnya (Simonton, 2008). Makna dari apa yang penc ipta 
lakukan (d i masa sekarang dan masa depan), serta kebaj ikan 
dari ti ndakan-ti ndakan dan efek mereka, adalah apa yang dapat 
mengubah kreativitas menjad i kebijaksanaan (Helson, 2002) . 

Baru-baru in i ,  tujuan telah d i pahami sebagai h ubungan 
antara ind ividu dan masyarakat. Tujuan adalah n iat dan alasan 
untuk kegiatan yang bersifat bermakna bagi i nd iv idu dan 
memberikan kontribus i  positif kepada masyarakat (Damon, 
2008). Dalam hal in i ,  pen ingkatan dan ekspresi peran 
kreativitas merupakan tuj uan beri nteraksi yang berbeda 
dengan merubah kemungki nan perkembangan menjadi 
pel�ang, peluang menjad i aktivitas, dan aktivitas berubah 
menjad i artefak budaya. Menyadari kemungkinan pengaruh 
"ti ndakan" yang secara positif lebih baik  adalah bijaksana. 
Artefak, pada gi l i rannya dapat merangsang kemungki nan lebih 
jauh dalam s ikl us  kemajuan budaya. Seperti Newton 
mengatakan, "Saya telah berd ir i  d i  bahu  raksasa" . Newton 
mengakui fungsi dan tujuan dari kreas i atau karya generasi 
sebelumnya pada pekerjaannya. Generasi sebe lumnya telah 
memungkinkan bagi Newton untuk bekerja membuat 
karyanya; Newton dengan mengambi l  dasar dari generasi 
sebelumnya dan menambahkannya ke dalam hukum fis ika 
dengan cara yang transformatif. Persamaan Newton tersebut 
lal u memberi kemungkinan pula untuk d ibuat jad i  persamaan 
E instein ,  yaitu kemungkinan untuk lah i rnya "teori relativitas" 
dan bukan hanya kemutlakan, karena kemungki nannya telah 
ters i rat dalam persamaan Newton. 

Feldman ( 1 994) menunjukkan "transformasi 
imperatif' , bahwa setiap orang memi l i ki kebutuhan dan 
kei nginan untuk membuat sesuatu dari d i ri mereka send i ri dan 
kemudian berharap akan memi l i ki efek pada dun ia. Setiap 
orang berusaha mencari sumber, relung salu ran, dan 
kesempatan untuk melakukannya. Variasi upaya orang-orang 
yang melahi rkan imperatif i n i  pada akh i rnya menggeser kondis i  
rata-rata menjad i norma baru. Csi kszentmihalyi ( 1 988) 
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bertanya "D imana kreativitas ?" Bord ieu ( 1 993) mencoba 
menjawab dengan teori s istem produksi budaya, tetapi 
Feldman ( 1 994) dengan pendekatan kontinum dari "un iversal
menjad i -un ik", menjelaskan bagaimana " imperatif' dapat 
melalu i  sari ngan " riak tantangan" yang lebih besar dari 
organisasi sosial . 

Pendekatan kontinum Feldman dapat dianggap dalam 
arti j umlah orang yang memegang suatu gagasan, d i  mana 
gagasan tersebut dapat d ijalankan dari yang un ik  ke un iversal ,  
yaitu mu lai pada saat hanya satu orang yang tahu ,  kemudi;�m 
berakh i r  pada saat setiap orang tahu  atau seharusnya tahu  
gagasan. Awalnya bergerak dari uj ung yang un ik  dan i stimewa, 
kemud ian akhi rnya menuju suatu budaya dan un iversal ,  serta 
perubahan tersebut dapat d inyatakan sebagai pengaruh yang 
melebar dari penciptaan (variasi seseorang) kepada orang lain .  
Kreativitas ekspresi d i ri nya akan semaki n men ingkat menjad i 
suatu kreativitas perbaikan dengan semaki n membesarnya 
pen i ngkatan riak masyarakat Untuk men imbu lkan hal seperti 
itu, maka harus ada pengaruh bersama dari kedua kekuatan 
ind iv idu dan masyarakat (Seitz, 2003) .  Kemajuan budaya tidak 
"penuh  uap yang panas", serta ekspresi d i ri tidak "melakukan 
apapun."  Kita perlu mengenal i  "checks and balances" dalam 
sistem sosial . Ada panggi lan bersama untuk keterbukaan dan 
regu las i .  Terlal u banyak keterbukaan dapat menyebabkan 
kekacauan, dan terla lu banyak peraturan dapat menyebabkan 
stagnasi . Skenario berlebihan tidak akan kondusif untuk 
melahi rkan kreativitas yang nyata, berarti , dan bertanggung 
jawab. Bukan hanya untuk kebebasan total atau keamanan 
kerja total saja, melai nkan untuk kebebasan total dan 
keamanan kerja total secara bersamaan.  

Tidak ada upaya untuk mengontrol atau 
mendelegas ikan mandat bagaimana imaj i nasi mesti bekerja dan 
produk  apa yang dapat d i pertontonkan, apakah gagasan
gagasan, objek, strategi, atau pengalaman. Namun harus d iakui 
bahwa setiap hari h idup dalam masyarakat lokal tertentu, dan 
dalam masyarakat global yang semakin sal ing berhubunga:n. 

98 



Sebagai warga masyarakat lokal dan global tersebut, tidak bisa 
menutup mata untuk menggunakan dan menerima interpretasi 
yang mengikuti pada karya kreatif, bai k  itu berd imensi i nd ivid u  
atau sejarah.  Akhi rnya dapat d i nyatakan bahwa fungsi dan 
tuj!Jan kreativitas menjadi lebih penting daripada hanya 
sekedar sifat-sifat atau posis i  kreativitas. Daripada nantinya 
kreativitas menjad i berkurang, mungkin lebih baik apabi la 
memi l i ki kreativitas yang dapat d igandakan .  
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BAB IV. WACANA KOTA KREATIF 

4. 1 .  Pemikiran Kota Kreatif 

Kota dapat d i pandang sebagai kawah candrad imuka 
untuk kreativitas. Kota telah lama menjad i kendaraan untuk 
memobi l i sasi , memusatkan, dan menyalurkan energi kreatif 
manusia. Kota merubah energi kreatif yang ada menjad i 
inovasi tekn is dan arti stik, bentuk-bentuk baru dalam 
perdagangan dan industri , serta tempat berkembangnya 
parad igma masyarakat dan peradaban. Kota lazimnya lebi h 
revol us ioner d i  dalam mengusung gagasan , bahkan seca'ra 
i ntu itif dapat d ikatakan bahwa kota seringkal i  mampu 
merubah suatu era peradaban, d imana wujudnya dapat dengan 
mudah d i l i hat pada berbagai kota di dun ia. 

Berawal dari stud i  tentang peran budaya dalam 
melakukan revita l i sasi keh idupan sosial ekonomi kota yang 
d i lakukan pada dekade 1 980-an di negara-negara Eropa, maka 
muncu l  konsep "kota kreatif ' . Pada dasawarsa i n i  terjad i 
konsumerisme global yang meningkat, d idukung dengan 
adanya al iansi Reagen-Thatcher yang mendorong hal terse but. 
Sejak saat itu gel iat-gel iat kreatif bermuncu lan d i  kota-kota 
Eropa, baik  yang mendukung "budaya konsumerisme", 
maupun yang menentangnya dengan gerakan yang berslogan 
"do it yourself' .  Kota-kota yang d ipandang meningkatkan 
kreativitas tersebut lantas mendapat perhatian khusus dari 
para ah l i  dan para pembuat keputusan perancangan kota. 

l nggris merupakan pelopor pengembangan kota krea.tif 
dengan pemiki r-pemiki r  yang terpandang seperti N ick 
Garnham, Charles Landry, Ken Wotpole, dan Geoff Mu lgan. 
Mereka telah memberi kan pengaruh yang sign ifikan terhadap 
perkembangan " industri budaya" d i  kota-kota di l nggris. 
l ndustri budaya d ipandang sebagai jawaban dari masalah 
penyed iaan lapangan kerja, identitas lokal d i  era global isasi , 
dan i nklus i  sosial yang d i hadapi kota-kota tersebut. 

Konsep Kota Kreatif d ikenal secara lebih l uas pada 
tahun  1 988 keti ka sebuah seminar yang d iadakan oleh Australia 
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Council, the City of Melbourne and the Ministry of Planning and 
Environment of Viaoria mengangkat tema "Creative City". 
Seminar i n i  mengupas sebuah kota tidak hanya efis ien secara 
ekonomi dan memi l i ki kesetaraan sosial , tetapi j uga harus 
me['lginsp irasi lah i rnya kreativitas dan memberikan kepuasan 
emosional .  Stud i  mengenai kota kreatif yang lebih 
komprehensif d ipub l ikasikan Charles Landry dan Comedia 
pada tahun  1 99 1  sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi 
aset budaya kota G lasgow, Skotlandia dan menggunakannya 
untuk meningkatkan perekonomian dan kual itas h idup kota. 
Pokok-pokok pemiki ran mengenai kota kreatif menurut 
Charles Landry (2000) , antara lai n sebagai beri kut : 
a)  Makna kreativitas seringkal i  d i batasi oleh asosiasi nya yang 

kental dengan sen i .  Padahal makna sebenarnya dari 
Kreativitas adalah eksperimentasi , oris inal itas, mel i hat 
masalah dari sudut yang berbeda, kemampuan untuk 
menu l i s  u lang peraturan ,  sesuatu yang t idak konvensional , 
kemampuan berpikir dari pnns 1p dasar, mampu 
melakukan visual isasi dan berimaj inasi mengenai skenario 
kedepan dan solusi dari masalah, menemukan persamaan 
di tengah perbedaan, dan mel i hat masalah secara lateral 
dan fleks ibel ,  s ikap mental yang (mindset) yang 
memuncu lkan inovasi dan pengembangan, 
memaksimalkan peluang dan memberikan n i lai tambah 
dalam berbagai bidang keh idupan. 

b)  Seni bukan lah sebuah kategori khusus, melai nkan suatu 
kemampuan untuk menginterpretasi kan dun ia secara 
kreatif dan menyelesaikan masalah melal u i  ketrampi lan 
(skill), karena ketrampi lan merupakan alat utama (tools) 
dalam mentransformas ikan input (masukan) kreatif 
menjad i produk  atau sol us i .  Ketrampi lan berkenaan 
dengan pemahaman dan kemampuan prakti s mengenai 
suatu hal atau materi yang d idapatkan melal u i  lati han, 
metode, pengu langan, dan "trial and error". 

c)  Defin i s i  Kota dapat d i l i hat dari beberapa sudut pandang, 
mel iputi : 
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I )  Sebuah area dengan batas geografi s yang memi l i ki 
karakteristik alam tertentu ; 

2) Sebuah artefak yang merupakan l i ngkungan dan 
infrastruktur yang d ibangun oleh manusia 

3)  Sebuah komun itas dar i  orang-orang sebagai 
organisasi yang h idup dengan karakteristi k tertentu 
dan terl i bat dalam d inamika sosial dan ekonomi .  

4) Sebuah tempat kelompok-kelompok masyarakat dan 
s istem aktivitas ekonomi yang d iatur prins ip  dan 
peraturan yang d isepakati bersama. 

· 

Berdasarkan makna kreativitas dan defi n is i  kota 
tersebut di atas, maka Charles Landry mendefi n i s ikan Kota 
Kreatif adalah kota yang menjad ikan kreativitas sebagai cara 
h idup (way of life) dalam tiga aspek, mel i puti ekonomi (creative 
economy), sosial (creative society) dan pemeri ntahan (creative 
public). Dalam konsep kota kreatif tersebut jelas bahwa 
kreativitas bukan hanya menjad i m i l i k  seniman dan para pelaku 
industri kreatif, mela inkan juga dapat datang dari s iapapun yang 
memi l iki solusi kreatif dalam menangani suatu masalah, seperti 
pekerja sosial , pelaku b isn is dan pegawai pemerintahan. 

Setelah publ i kasi Landry and Commedia ( 1 99 1 )  
mengenai kota kreatif tersebut, kemudian d i ikuti dengan 
berbagai pub l ikasi lai nnya seperti 'The Creative City ( 1 995), The 
Creative City in British and Germany ( 1 996 ). dan buku yang lebih 
mempopulerkan konsep kota kreatif ke ti ngkat i nternasional ,  
yaitu 'The Creative City: A toolkit for Urban Innovation" (2000) . 
Sementara itu dalam dekade yang sama muncu l  pula publ i kasi 
penel itian dari pemerintah, seperti Creative Nations (Australia 
1 994), The Creative Industries Mapping Document (United 
Kingdom 1 998), dan All Our Future Creativity, Culture and 
Education (United Kingdom 1 999) yang berperan membawa 
konsep ekonomi kreatif dan kota kreatif ke dalam agenda 
pol iti k negara. 

Di awal abad ke 2 1  semaki n semarak perdebatan 
tentang hubungan antara kreativitas dan kemajuan kota, 
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terutama perdebatan yang berkaitan dengan "ekonomi 
kreatif' dan "kelas kreatif', d i  mana kedua konsep tersebut 
seri ng d i nyatakan sebagai dasar untuk membangun "kota 
kreatif'. Semua perdebatan itu d ipicu oleh Buku yang d itu l i s  
Richard F lorida tahun  2002 dengan judu l  'The Rise of The 
Creative Class And How It's Transforming Work, Leissure, 
Community and Everyday Life". Karena itu banyak pi hak 
menyebut buku tersebut sebagai salah satu tonggak pemiki ran 
mengenai kota sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif 
di dun ia. Padahal F lorida dengan tegas menyatakan bahwa 'The 
argument of this book is not that the role of creativity in city 
formation and growth is new, but that, with the decline of physical 
constraints on cities and communities in recent decades, creativity 
ha$ become the principal driving force in the growth and 
development of cities, regions, and nations. ("Argumen buku i n i  
bukan peran kreativitas dalam pembentukan kota dan 
pertumbuhan barunya, tetapi dengan penurunan kendala fis ik  
pada kota dan masyarakat, maka kreativitas akan menjad i 
kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan dan 
perkembangan kota, daerah, dan bangsa"). 

F lorida memetakan peran kreativitas dalam 
perkembangan masyarakat, khususnya d i  Amerika Serikat. 
Bahkan lebi h jauh lagi, Florida mengatakan bahwa Kelas Kreatif 
yang kelak berpotensi u ntuk menciptakan j utaan lapangan 
pekerjaan baru, sehi ngga mampu menyerap sekitar 40% 
popu lasi masyarakat Amerika Serikat. F lorida (2002) membagi 
Kelas Kreatif menjad i dua golongan, yaitu : 
a)  Golongan I nti Super Kreatif (Super Creative Core). 

Golongan i n i  merupakan golongan pekerja yang tugas 
utamanya adalah berkreas i dan berinovasi dalam 
menghas i lkan produk-produk  komersia l .  Golongan i n i  
mel i puti antara l a i n  mereka yng bergerak d i  bidang i lmu 
pengetahuan dan  teknologi ( i ptek) , para penel iti, 
desai ner, pekerja seni dan budaya, karyawan media massa 
serta para ah l i  pemograman komputer, dan sejen isnya. 
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b)  Golongan Profesional Kreatif (Creative Profesionals). 
Golongan i n i  tidak menghas i lkan karya-karya kreatif 
secara langsung, namun lebih berkutat dengan i lmu 
pengetahuan dan dapat mengambi l manfaat kreativitas 
dengan mengembangkan cara-cara kreatif u ntuk 
memecahkan masalah. Golongan in i mel iputi antar lai n 
mereka yang bergerak d i  bidang layanan kesehatan,  b isn is 
dan keuangan, hukum, pend id ikan dan sejen isnya. 

Kedua golongan kreatif tersebut oleh Florida d isebut 
sebagai Kelas Kreatif, karena i nti dari pekerjaan mereka adalah 
menciptakan " i novas i"  dalam keh idupan bermasyarakat. 
Merekalah yang menjad i penggerak utama ekonomi kreatif, 
dengan peran mereka yang mampu mengolah berbagai macam 
i lmu pengetahuan dengan kreatif sehi ngga dapat memberikan 
solus i  bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selai n itu, 
dalam keh idupan keseharian para anggota kelas kreatif i n i  j uga 
cenderung memi l iki pemikiran d i  l uar kebiasaan lama atau 
pakem lama (out of the box) , berpakaian lebih santai ,  d�n 
bekerja dengan waktu dan lokasi geografi s yang lebih fleks ibel ,  
Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan 
pemiki ran-pemik iran baru, dan menuntut kemandirian yang 
lebih ti nggi dalam pekerjaannya d ibandi ngkan para pekerja 
konvensional .  

Menurut pengamatan Florida, demografi kelas kreatif 
semacam in i  sedang tumbuh dan berkembang terutama d i  
wilayah perkotaan .  Namun tidak semua wilayah perkotaan 
berkembang dengan i ntensitas demografi kelas kreatif yang 
sama. Untuk mengukur tingkat kreativitas masyarakat dalam 
suatu kota, Florida menetapkan " l ndeks Kreativitas" yang 
d itentukan oleh tiga faktor, yaitu T eknologi, Bakat and 
T olerans i .  (My view of creativity and cities revolves around a 
simple formula, the 3 T 's of economic growth: technology, talent, 
and tolerance). 

Wacana Kota Kreatif semaki n ramai, keti ka U NESCO 
meluncurkan program Creative Cities Network (CCN, jari ngan 
kota kreatif) pada tahun  2004 dengan miss i  membentuk 
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kerjasama i nternasional antara kota-kota yang menempatkan 
kreativitas sebagai faktor strategis pembangunan berkelanj utan 
dan mel ibatkan semua pihak yang berkepenti ngan, yaitu 
pemerintah,  swasta, organ isasi professional , komun itas, dan 
institus i budaya. CCN d i rancang untuk memfasi l itasi proses 
per.tukaran pengalaman, pengetahuan dan sumberdaya antara 
anggotanya sebagai jalan untuk  mengangkat industry kreatif 
lokal dan menumbuhkan kerjasama di seluruh dun ia dalam 
pembangunan perkotaan yang berkelanj utan.  Tujuan dari 
CCN dapat d ikemukakan sebagai berikut : 
a)  Memperkuat penciptaan produksi ,  d i stri bus i  dan 

konsumsi  produk  dan jasa budaya pada ti ngkat lokal 
b) Mempromosikan kreativitas dan ekspresi kreatif 

terutama pada kelompok yang rentan seperti perempuan 
dan anak-anak muda. 

c) Meningkatkan akses dan partis i pasi pada keh idupan 
berbudaya termasuk  apresiasi terhadap produk budaya. 

d) Mengintegrasikan aktivitas industri kreatif dan budaya ke 
dalam strategi pengembangan lokal .  

lmplementasi tuj uan CCN di lakukan melal u i  berbagai 
kerjasama dalam hal-hal sebagai berikut: 
a) · Proyek percontohan yang merupakan in i s iatif untuk 

menunjukan pentingnya kreativitas sebagai sebuah kunci 
u ntuk pengembangan; 

b) Mempromosikan good practices, yaitu penukaran dalam 
proyek dan tindakan dengan efis iens i  dan efektivitas yang 
sudah terbukti . 

c) Penel itian mel iputi su rvey, anal i s i s, dan pengukuran 
terhadap hasi l  pengembangan kota kreatif. 

d) Pertemuan berupa konsu ltasi, berbagi pengetahuan, dan 
penguatan jari ngan. 

e) Program i n is iatif kerjasama anatara negara-negara yang 
berada di belahan utara-selatan,  dan selatan-selatan 
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f) Pelatihan dan pen i ngkatan kapasitas mel iputi pertukaran 
magang, peserta pelati han dan pengembangan modu l  
pend id ikan; 

g) Fasi l itasi i n i s iatif yang berhubungan dengan rencana 
pengembangan d i  ti ngkat lokal dan nasional . 

Selanjutnya CCN U NESCO ini mendefi n is ikan adanya 
7 (tujuh)  subsektor yang tercakup dalam lndustri Kreatif, yaitu 
I )  Sastra; 2) F i lm;  3)  Mus ik; 4) Kriya; 5) Desai n ;  6) Seni Med ia, 
dan 7) Ku l i ner/Gastronomi. Pada tahun  20 1 4  CNN UNESCO 
secara resmi  telah menunjuk sejum lah kota di dun ia sebagai 
pusat jari ngan kota kreatif untuk  setiap subsektor industri 
kreatifnya, sebagai berikut : 
a. Sastra, yaitu kota Ed inburgh- l nggris, Melbourne-Austral ia, 

Iowa City-Amerika Serikat, Dub l in- l rland ia, Reykjavik
Is land ia, Norwich- l nggris, dan Krakow-Poland ia. 

b. F i lm,  yaitu kota Bradford- lnggris dan Sydney-Austral ia. 
c. Mus ik, yaitu kota Bologna- ltal ia, Sevi l le-Spany<;>l ,  

G lassgow- l nggris, Ghent-Belgia, Bogota-Kolombia, 
Harbin-Cina; Liverpool- l nggris. 

d .  Kriya, yaitu kota Aswan-Mesi r, Santa Fe-Amerika Serikat, 
Kanazawa-Jepang, l cheon-Korea Selatan, Hangzhou-Cina. 

e. Desain ,  yaitu kota Berl i n -Jerman, Buenos Aires
Argentina, Montreai-Kanada, Nagoya Jepang, Kobe
Jepang, Shenzhen-Cina, Seou l -Korea Selatan, Shanghai
Cina, Graz-Austria, Sai nt Etienne-Perancis . 

f. Sen i  Media, yaitu kota Lyon-Perancis ;  Engh ien les Bains
Perancis, Sapporo-Jepang. 

g. Ku l i ner, yaitu kota Popayan-Kolombia, Chengdu-Cina, 
Ostersund-Swed ia, Jeonju-Korea Selatan, Zah ie-Lebanon. 

Program CCN d ituj ukan t idak terbatas pada kota
kota dengan industri kreatif yang maju ,  namun  secara lebih 
l uas pada kota dengan ti ngkat pendapatan, kapasitas, dan 
popu lasi yang berbeda-beda. Hal yang menentukan terpi ( ih 
atau tidaknya kota-kota yang secara resmi  d itun juk oleh 
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U NESCO adalah kesamaan m1s 1  dan kesiapan untuk 
mengalokasikan sumberdaya yang d im i l i kinya dalam jari ngan 
CCN sesuai dengan subsektor-subsektor yang d itetapkan. 
Namun yang perlu d iperhati kan dar i  CCN in i  adalah keti ka 
suatu kota telah d itetapkan ke dalam suatu jari ngan subsektor 
kreatif tertentu, maka akan d i upayakan secara berkelanjutan 
untuk tetap berada dalam jari ngan d imaksud.  

4.2. Keanekaragaman lndeks Kota Kreatif 

Kreativitas merupakan suatu hal yang relatif abstrak 
dan kompleks untuk d ikuantifi kasi , tetapi untuk tujuan 
pengembangan dan membuat komparasi antar berbagai kota di 
dun ia, maka tetap d iperl ukan adanya sebuah pengukuran yang 
obyektif dan kuantitatif. Tekn ik pengukuran yang d ip i l i h  
seharusnya dapat d iapl i kas ikan untuk mengukur kota manapun 
d i  dun ia dan d igunakan sebagai alat evaluasi terhadap seberapa 
jauh perkembangan kota tersebut sebagai kota kreatif. Banyak 
kota di dunia yang berlomba- lomba untuk d i sebut sebagai kota 
kreatif yang mampu mengembangkan sumber daya lokalnya 
dan bahkan menari k orang-orang kreatif dari l uar untuk 
bermukim dan menu larkan kemampuan kreativitasnya. 

Sampai dengan saat i n i  banyak sekal i  rumusan i ndeks 
kota kreatif yang telah d ikembangkan oleh berbagai pi hak. 
Namun secara umum ( l ihat Tabel 2. 1 )  i ndeks kota kreatif 
dapat d iklasifi kasikan menjad i tiga kelompok Oohn Hartley, 
20 1 2) ,  yaitu : 
a) . Modal Kreatif: indeks yang berbasis kreativitas dan budaya; 
b)  Al i  ran Kreatif: i ndeks yang berfokus lebih l uas pada status 

dun ia, i ntegrasi global, atau teknologi i nformasi dan 
komun ikasi ;  

c )  Pendekatan la innya. 
lndeks kelompok pertama seperti d icontohkan oleh 

"Florida's Creative Cities Index", d i  mana l ndeks F lorida i n i  
d idasarkan pada premis bahwa kelas kreatif akan bermigras i 
ke · suatu kota dengan adanya daya tari k budaya, dan 
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masyarakatnya menghargai keberagaman, keterbukaan dan 
tolerans i .  l ndeks Florida berusaha untuk mengukur semangat 
sektor kreatif dalam hal output kerja, t ingkat partisi pasi dan 
bakat. l ndeks Florida tersebut berbasi s  pada pendekatan 
modal (capitaQ , meskipun titi k perhatiannya adalah unt!Jk 
menarik insan- insan berbakat atau modal i ntelektual .  

l ndeks kota pada kelompok kedua, m isal nya 'The 
Power Global Cities Index" ( l ndeks Kota Berdaya G lobal) 
cenderung untuk membandi ngkan ind ikator- ind ikator kota 
kreatif sebagai suatu "subset" (meskipun kurang rinci) atas 
penampi lan (attraaion) kota, termasuk  aktivitas b isn is, 
kenyamanan untuk ti nggal (liveability), transportasi dan 
akses ib i l itas, serta perkembangan teknologi .  l ndeks pada 
kelompok kedua i n i  mempunyai ruang l i ngkup yang lebih l uas 
dan cenderung menggeser titik fokus perhatian dari budaya 
dan kreativitas menuju kota infrastruktur dan pelayanan dasar, 
inovasi dan teknologi , serta pembentukan jari ngan dan 
pertukaran i nternasional .  l ndeks a l i ran (flow) kreatif i n i  
mengukur sebuah kota dalam rangka untuk  mengetahu i  
seberapa besar hubungan (koneksi) kreativitas yang mengal ir  
d i  antara kota-kota. 

Menurut John Hartley, selai n pengelompokkan indeks 
kota ke dalam tiga kelompok tersebut, tampaknya ada "tema 
umum" yang terkandung dalam aneka i ndeks kota kreatif 
tersebut, yaitu mel i puti 1 6  (enam belas) d imensi : 
a)  Budaya, Rekreasi dan Pariwisata (Culture, Recreation & 

Tourism); 

b)  Hasi l  dan Tenaga Kerja Kreatif (Creative Output & 
Employment); 

c )  Modal Budaya dan Partis ipasi (Cultural Capital · & 
Participation); 

d) Tempat, Sumberdaya dan Fas i l itas (Venues, Resources & 
Facilities); 

e) Kenyamanan dan Keun ikan (Liveability & Amenities); 

f) Transportasi dan Aksesibi l itas (Transportation & Accessibility); 
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g)  Global i sasi , Jari ngan dan Pertukaran (Giobalisation, 
Networks & Exchange); 

h )  Keterbukaaan, Tolerans i  dan Keberagaman (Openness, 
Tolerance & Diversity); 

i )  Modal SDM, Bakat dan Pend id ikan (Human Capital, Talent 
& Education); 

j )  Modal Sosial , Keterl i batan dan Dukungan (Social Capital, 
Engagement & Support); 

k) Pemerintah dan Regu lasi (Government and Regulations); 

l )  Aktivitas Bissnis dan Ekonomi (Business Activity & Economy); 

m )  Kewirausahaan (Entrepreneurship); 

n )  l novas i ,  penel itian dan pengembangan (Innovation, R & D); 

o) Teknologi, dan l nformasi Komun ikasi (Technology & ICT); 

p)  Lingkungan dan Ekologi (Environment & Ecology). 

Untuk memperoleh gambaran yang lebi h r inci dari 
masi ng-masing indeks yang d isaj i kan dalam Tabel 4. 1 ,  maka 
akan d i u ra ikan secara s i ngkat tentang siapa penggagasnya dan 
bagaimana r incian variabel dan ind ikator konseptual yang 
d igunakan untuk beberapa l ndeks Kota Kreatif yang d ipandang 
akan berkaitan dengan upaya pen i laian pengembangan 
budaya/peri laku kreatif dalam pemberian Anugerah 
Baksyacaraka tahun  20 1 6. 

Tabel 4. 1 :  Klasifikasi l ndeks Kota Kreatif. 
Berbasis Modal Berbasis Al i  ran Pendekatan 
Kreativitas Kreatif dan Lainnya 
dan Budaya Jaringan 

l nfokom 
Florida's Creative The Power Global Oslo Manual 
Cities Index Cities Index 
The Euro - Creativity The Global Cities Creativity Grid 
Index Index 
Czech Creativity Index Global City Indicators Landry's Index 

Facility 
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Sharpie*s Creativity Fundamental and 
Index Flow Index 
Creative Com unities The Globalization 
Index and World 

Cities Index 
The Creative Vitality The Shift Index 
Index 
European Creativity World Knowledge 
Index Competitive Index 
Hongkong Creativity Information Society 
Index Index 
Cultural Life Index 
Composite Index of 
The Creative Economy 
Design, Creativity and 
Innovation Scoreboard 
Sumber : John Hartley, 20 I 2. 

� Florida's Creative Cities Index 

Bagi Richard Florida, Kota-kota harus fokus 
menangkap imaj inasi dari i nsan- insan berbakat daripada hanya 
berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur gedurig
gedung atau Jokasi- lokasi industri. Namun demikian, 
kebangkitan kota kreatif tergantung tidak hanya pada 
keberhas i lkan menari k kelas kreatif, tetapi j uga pada 
bagaimana semua itu dapat d iterjemahkan pada "outcomes" 
ekonomi kreatif, seperti gagasan baru, pen i ngkatan j um lah 
usaha berteknologi ti nggi dan perkembangan wilayah. 

Secara r inci J ndeks Kreativitas yang tercantum dalam 
buku Richard Florida terbaru "The Rise Of Creative Class: I 0 · th 
Anniversary Edition (20 1 2)", dapat d i u ra ikan sebagai berikut: 
Teknologi d i ukur  dengan tiga variabel ,  yaitu (a) Tech-Pole 
Index; (b) Jumlah paten i novasi per kapita; dan (c) Rata-rata 
pertumbuhan paten per tahun .  Kemudian Bakat d iukur dengan 
satu variable yaitu Pangsa Kelas Kreatif. Sedangkan T oleransi 
d iukur  dengan tiga variabel, yaitu (a) Pangsa imigran atau 
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warga asi ng yang lah i r, (b) l ndeks Gay dan Lesbian, dan (c) 
l nd,eks lntegrasi . Karena itu lndeks Kreativitas adalah n i la i 
komposit dari ketujuh  variabel tersebut. Perlu d ikemukakan 
bahwa variable-variabel yang d i u ra ikan d i  atas (tahun 20 1 2  
revis i) ada perbedaan dengan variabel-variabel yang digunakan 
pada tahun  2002 keti ka buku Florida dengan topik yang sama, 
Kelas Kreatif, terbit pertama kal i .  

Suatu gagasan rad i kal yang pertama kal i  d i usu l kan oleh 
l ndeks F lorida adalah memberi perhatian kepada para 
pendatang sosial (social outsiders). Selain itu, l ndeks Florida 
merupakan salah satu ukuran kota kreatif yang sangat berhasi l  
dan terl uas d ibicarakan, karena l ndeks F lorida terkait dengan 
kepercayaan dasar (basic truth) bahwa kreativitas dapat lah i r  
dari para pendatang dan j uga secara relatif pada sol us i  biaya 
efektif, seri ngkal i  d i sebut h ukum keh i langan zonasi (Loose 
Zooning Laws), lebi h baik  ada un iversitas atau taman teknologi 
(technology park), dan keun ikan rekreasi kota yang berbiaya 
rendah d iband ingkan memperhatikan zonasi kawasan lai nnya 
( industri , kehutanan, pertambangan, dan lai n sebagainya). 
Semua faktor-faktor tersebut tampaknya telah 
d ipertimbangkan dan d in i lai dalam mewujudkan suatu kota 
yang didambakan, sehingga lndeks Florida dapat d iterima 
secara positif dan nyata oleh banyak kalangan. 

Defi n is i  Kreativitas yang d igunakan l ndeks Florida 
secara relatif sangat l uas, lebih l uas dari pengertian industri 
kreatif (seperti sen i ,  budaya dan enterta inmen). Sejumlah 
besar ind ikator d ipi l i h  untuk d i n i lai secara akademis 
be�dasarkan inovasi (misal paten, pengel uaran R&D, j um lah 
ahl i  i lmu  sains) .  Meskipun semua pertimbangan tersebut 
tergantung pada l i ngkup makna defi n is i  dari citra suatu kota 
besar yang kreatif. Seperi d i katakan Richard Florida 
"Kreativitas sekarang merupakan sumber yang desis if dari 
keuntungan kompetitif ' .  ('Creativity . . .  is now the decisive source 
of competitive advantage', 2002: 5) .  

Model 3T F lor ida telah d iapl i kasikan beberapa kal i  dan 
dalam stud i-stud i  la innya d ibangun sesuai dengan spesifi kasi 
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kawasan yang berbeda-beda (misalnya untuk Eropa berbeda 
dengan Amerika Utara) . Perl uasan dari 3T j uga d i lakukan, 
termasuk muncu lnya T yang keempat, yang berarti Territory. 
Misalnya keun ikan teritorial dan komunal ,  seperti un iversitas, 
ketersed iaan a ir, transportasi yang baik  terutama stasiun  
kereta ap i  dan bandar udara, dan kenyamanan perumahan, 
proksi pekerjaan, proksi alam, serta bangunan-bangunan 
bersejarah. 

� Sharpie's Creativity Index 

l ndeks Kreativitas Sharpie's i n i  d ikembangkan pada 
tahun  2007 oleh l ndustri manufaktur Sharpie dan The Future 
Laboratory. Mereka meni lai sebanyak 20 kota dan kecamatan 
(town) yang sangat kreatif di l nggris , dan d itentukan 
berdasarkan data yang d i peroleh dari 60 lembaga nasional dan 
lokal .  l ndeks Sharpie ini barangkal i  sign ifikan dan bermanfaat 
untuk tujuan pengembangan budaya/peri laku kreatif, karena 
d ikembangkan untuk mengukur sub budaya kreatif dan 
l i ngkungan lokal , terutama konsumsi kreatif. lndeks Sharpie in i  
menggunakan kriteria kuantitatif dan kual itatif sebagai berikut : 
a) Keluaran Kreatif (Creative output), termasuk 

j um lah penduduk yang bekerja d i  sector kreatif, j umlah 
penduduk yang bekerja mand iri ,  penghargaan kreativitas; 

b) Pendanaan Kreatif (Creative funding), mengukur 
i nvestasi keuangan untuk Kreativitas; 

c) Keragaman Sex, Ras dan Budaya (Sexual, racial 
and cultural d iversity); 

d) Keberadaan subbudaya yang canggih (The 
existence of thriving subcultures); 

e) Keberlanjutan (Sustainabi l ity), suatu kebangkitan 
kreativitas modern ; 

f) Biaya Hidup (Cost of l iving), sejak muncu l  industri 
kreatif, maka upah pekerja cenderung menurun ;  
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g) Konsumsi Kreatif (Creative consumption), dalam 
pengertian festival ,  pameran, museum-museum and 
galeri-galeri ; 

h) Pendidikan dan Teknologi (Education and 
technology). 

l ndeks Kreativitas Sharpie m 1  lebih sempit 
pengertiannya, karena d ifokuskan pada budaya d ibandi ngkan 
pada kreativitas i lm iah atau inovasi .  

� Creative Comunities Index 

The Silicon Valley Creative Communities Index (l ndeks 
Komun itas Kreatif) d ic iptakan untuk men i lai kapasitas kawasan 
dalam memeli hara keberlanjutan inovasi teknologi dan b isn is 
da lam kaitan dengan kreativitas dan hubungan sosia l .  Stud i  in i  
merupakan upaya kolaborasi dar i  the John S.  and James L 
Knight Foundation dan Americans for the Arts, the City of San Jose

' 

Office of Cultural Affairs. Stud i  i n i  memandang kreativitas 
sebagai kunci untuk meningkatkan masyarakat h idup bersama 
sebagai komun itas, berkolaborasi dan memecahkan masalah 
yang berhubungan dengan kohesi sosia l ,  pembentukan kota, 
transportasi ,  pen ingkatan kesempatan pend id ikan dan 
pelayanan l i ngkungan. l ndeks ini sangat berguna untuk 
mengukur peri laku komun itas dalam kaitannya dengan 
Kreativitas. l ndeks ini j uga sangat bermanfaat pada ti ngkat 
mikro yang berbasis pada survey pendalaman (in-depth surveys). 

l nd ikator- ind ikator yang d igunakan dalam l ndeks 
Sharpie secara ri ngkas dapat d ikelompokkan ke dalam 4 
Kelompok Kategori ,  yaitu : 
a)  Manfaat (Outcomes), meliputi keh idupan budaya yang 

sehat, kreativitas dalam arti l uas, h ubungan sosial antar 
orang-orang yang berbeda dan kontribusi nya terhadap 
kual itas keh idupan d i  S i l l icon Valey. 

b) Partisipasi (Participation), meliputi part1s 1pasi 
penduduk dalam aktivitas seni dan budaya, termasuk  

1 13 



memperluas partis ipasi bersama dari orang-orang yang 
berbeda-beda. 

c)  Aset (Assets), meliputi campuran budaya (m ix  cu ltu re) 
yang ada saat i n i  di dalam komunitas, termasuk orang
orang berbakat di dalam sektor kreatif (berorientasi 
profit dan non-profit, atau yang bersifat publ ic atau 
privat) , tempat dan fas i l itas, serta kual itas estetika dari 
l i ngkungan sekitar. 

d) Pengungkit (Levers), meli puti asset bangunan budaya 
dan dukungannya terhadap pendid ikan sen i ,  
kepemimpinan, i nvestasi dan kebijakan. 

l nd ikator- ind ikator yang akan d in i lai d ikumpu lkan 
datanya terutama melal u i  wawancara pri bad i dengan warga 
untuk  memperoleh pemahaman tentang apa yang mereka 
pi ki rkan tentang sen i  dan budaya d i  wilayah tersebut, dan 
has i l nya banyak ind ikator tidak akan mudah dial i hkan untuk 
d io lah dengan metode kuantitatif. Namun demikian, stud i  i n i  
memberikan panduan yang berguna, karena secara konseptual 
memberikan wawasan tentang jal i nan komun itas dan 
kreativitas. 

).- The Creative Vitality Index 

Creative Cities International, LLC sebuah konsu ltan d i  
Amerika Serikat pada tahun 20 I I  meluncurkan pub l ikasi 
berjudu l  The Vitality lndeks, suatu stud i  yang memodelkan 
dampak pengalaman manusia yang meresap ke dalam hati nya 
d i  bidang budaya yang berkaitan dengan kreativitas warga 
kota. Vita l itas membawa kekuatan manusia ke dalam 
keh idupan kota, karena menghormati kompleksitas, seperti 
pusat kota yang h idup, warga yang terl ibat, kesempatan 
pend id ikan, keberlanjutan ekonomi, transportasi yang bai k, 
keragaman populasi , dan keberadaan warga yang mencakup 
sejarah dan budayanya. 

lndeks Vital itas i n i  mencakup faktor-faktor yang 
bersifat kuantitatif dan kual itatif, karena itu d i lakukan melal u i  
penel itian budaya dan  demografi , bai k  dengan survei kuesioner 
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maupun dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 
warga dan pejabat pemerintah .  lndeks Vital itas bertujuan 
untuk menganal is is dan meni lai aset masing-masi ng kota dan 
apa yang khas dan menari k tentang karakteristik kota. 
Daripada berfokus pada apa yang tidak bekerja, maka l ndeks 
Vital itas menekankan pada kesukaan warga dan "ha l -hal 
khusus" dari komun itasnya. l ndeks berfungsi sebagai alat untu k  
menerjemahkan kei ngi nan warga ke dalam tindakan partis ipasi , 
seperti d i uraikan ahl i sosiologi perkotaan Wi l l iam Whyte. 
lndeks Vital itas dapat menggambarkan "rasa kota" dari 
per;spektif warga yang ti nggal di kota tersebut, "tu ris bati n" 
merupakan faktor pertama dan pal i ng penting d i  masa 
sekarang dan masa yang akan datang d i  setiap kota. 
Komitmen, loyal itas, dan partis ipasi warga dalam semua aspek 
keh idupan kota memegang kunci yang sangat penti ng untuk  
keberlanjutan kota d i  masa depan. Apresiasi atau 
ketidakpuasan warga kota akan menentukan tingkat 
kepenti ngan atau ketertarikan pengunj ung dari kota la in yang 
mencari lokasi desti nasi untuk  melakukan perjalanan wisata, 
atapun pelaku bisn is yang ingin beri nvestasi .  

l ndeks Vital itas i n i  d i ukur  dengan menggunakan 
sebelas ind ikator yang mencerminkan karakteristik kota, 
terd iri dari : 
a)  J umlah tempat kunj ungan favorit, tempat "nongkrong" 

dan sejenisnya; 
b) J umlah proyek kreatif yang d i lakukan warga secara 

spontan, tanpa campur tangan pemerintah; 
c) Akses pub l ik pada acara budaya yang d iselenggarakan d i  

kota tersebut; 
d) J um lah dan kual itas taman, ruang pub l ik dan sejenisnya; 
e )  J um lah dan kual itas lembaga kebudayaan;  
f) Kual itas sarana-prasarana pedestrian dan tempat pinggir 

jalan la innya; 
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g)  Kual itas identitas lokal ,  seberapa besar kebanggaan warga 
terhadap produk, makanan dan keraj i nan lokal ,  dan lai n  
sebagainya; 

h )  J um lah dan kual itas aktivitas warga, misalnya pasar, baza,r, 
festival ,  konser jalanan, dan sebagainya; 

i )  Tingkat kebanggaan warga terhadap ragam aktivitas rakyat 
d ibandi ngkan terhadap pembangunan gedung-gedung; 

j )  J umlah frekuensi masyarakat d i kejutkan oleh hal-hal baru 
yang lah i r  di kota yang bersangkutan.  

Kesebelas ind ikator vital itas kreatif tersebut 
mencerminkan seberapa besar daya kreatif masyarakat yang 
d im i l i ki sebuah kota. Karena itu kota yang enerj ik  dan d inamis 
akan menunjukan n i lai indeks vita l itas yang lebih besar. 

Vital itas suatu kota dapat menjad i faktor pembeda 
dari hanya sekedar suatu l ingkungan perkotaan, karena di bal ik  
tabir kota tersebut terkandung enerj i  yang penuh ,  peluang 
yang banyak dan orang-orang yang menarik, d ikombinas ikan 
dengan sed ikit "kegel isahan". Bahwa denyut kreatif, sebagai 
hasi l  dari semangat kewirausahaan yang d ikombinasi kan 
dengan kegel isahan orang-orang berbakat, akan membuat kota 
tersebut menjad i lebih l uar biasa atau memberi kan jalan keluar 
yang lebih baik untuk gagasan-gagasan yang baik, atau d i sebut 
sebagai "kekacauan yang baik" (good messiness). lni adalah 
enerj i  vita l itas yang d itemukan d i  kota-kota yang menari k, 
walau kerapkal i  su l it untuk d itentukan suasananya tetapi 
langsung terasa pengaruhnya. (Seperti mudah d i rasakan j i ka 
enerj i  vita l itas itu tidak ada). 

).- Vitality Creative Index (In Oregon) 

Selai n yang d ipub l ikasi kan oleh Creative Cities 
International, LLC , terdapat pula Vitality Creative Index yang 
d i kembangkan oleh Komis i  Sen i-Wash i ngton yang bermitra 
dengan Western States Arts Federation (WESTAF). 

Berdasarkan indeks vital itas kreatif i n i  akan 
memungkinkan bagi berbagai pihak untuk mel i hat vita l itas 
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ekonomi kreatif d i  suatu kota, kabupaten, negara atau wilayah 
geografis la innya d ibandingkan dengan i ndeks vital itas pada 
tingkat nasional .  l ndeks Vital itas Kreatif adalah ukuran tahunan 
kesehatan ekonomi yang terkait dengan ekonomi kreatif 
terutama bidang sen i .  Dalam l ndeks Vita l itas Kreatif, ekonomi 
kreatif d idefin is ikan sebagai semua kegiatan perusahaan yang 
terkait dengan bidang sen i  baik  untuk profit maupun 
nonprofit, serta berbagai layanan yang mendukung kegiatan 
mereka. 

Tingkat Partis ipasi merupakan komponen utama 
dalam l ndeks Vita l itas Kreatif. Salah satu aspek dari l ndeks 
Vital itas i n i  yaitu mengukur secara relatif kesegaran (vita l itas) 
ekonomi kreatif terhadap patokan (benchmark) nasional ,  
berdasarkan partis ipasi masyarakat dan j umlah tenaga kerja di 
bidang sen i .  

Ekonomi kreatif dalam i ndeks vita l itas i n i  d idefi n i s ikan 
termasuk  semua lembaga yang berhubungan dengan sen i ,  baik  
yang berorientasi profit maupun non-profit. Salah satu 
komponennya mengukur tuj uh  ind ikator partis ipasi komun itas 
di ·bidang sen i ,  sementara itu komponen lai nnya mengukur 
j um lah tenaga kerja d i  bidang sen i ,  dengan mel ibatkan lebi h 
dari 30 kategori profesi d i  bidang seni (misal aktor, desainer 
grafis, produser televis i ,  pend id ik  sen i ,  dan lai n- lai n) .  
Kemudian, dengan alasan keseimbangan hubungan sebab
akibat antara ti ngkat partis ipasi dan tenaga kerja terletak pada 
ti ngkat partis ipasi , maka komponen ti ngkat partis ipasi 
masyarakat d i beri berbobot sebesar 60%, sedangkan 
komponen jum lah tenaga kerja di bidang sen i d iberi bobot 
sebesar 40%. l nd ikator untuk  komponen partis ipasi 
masyarakat di bidang sen i ,  terd iri dari : 
a) Pendapatan organ isasi sen i non profit 
b) Hasi l  penjualan galeri seni dan artis i nd ivid ual per kapita 
c) Has i l  penjualan photografi per kapita 
d)  Hasi l  penjualan toko buku dan rekaman per kapita 
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e) Hasi l  penjualan took alat mus ic dan pendukungnya per 
kapita 

f) Pendapatan pertunjukan sen i per kapita 
g) Pendapatan lai nnya dari organisasi "aktivitas sen i" non 

profit 
l ndeks Vital itas Kreatif d i rancang sebagai alat yang 

dapat menginformas ikan kepada para pengambi l  kebijakan 
publ ik tentang pengembangan ekonomi kreatif. l ndeks Vita l itas 
Kreatif dapat d igunakan untuk tujuan yaitu menentukan 
parameter ekonomi kreatif sebuah daerah; menjelaskan 
komponen dan d inamika ekonomi kreatif; untuk advokasi sen i ;  
memperhati kan perubahan yang nyata dalam ekosistem 
ekonomi kreatif; menggarisbawahi hubungan ekonomi antara 
sektor profit dan sektor n i rlaba; serta untuk patokan status 
ekonomi kreatif lokal .  

Y European Creativity Index 

l ndeks Kreativitas Eropa d ic iptakan oleh Konsu ltan 
industri kreatif Kelompok Urusan Eropa-KEA, sebagai bagian 
dari stud i  tentang kontri busi kreativitas berbasis  budaya yang 
d i lakukan untuk Komisi Eropa pada tahun 2008/20009. Tujuan 
utama dari l ndeks Kreativitas Eropa tersebut untuk menyoroti 
potensi ind ikator berbasis budaya yang berkaitan dengan 
kreativitas, inovasi dan pengembangan sosial ekonomi .  Sebagai 
bagian dari strategi Lisbon,  Komis i  Eropa pada tahun  2000 
telah mengembangkan Scoreboard l novasi Eropa untuk 
memberikan perbandingan kinerja inovasi negara-negara Un i  
Eropa. Scoreboard i n i  telah berkembang menjad i alat penti ng 
dari pembelajaran kebijakan Un i  Eropa dan berhasi l  
menempatkan inovasi sebagai agenda prioritas bagi para 
pembuat kebijakan d i  negara-negara Un i  Eropa. Hal i n i  
d idasarkan pada berbagai ind ikator yang mel iputi kondis i  
struktural , penc iptaan pengetahuan, dan inovasi ,  tetapi mas ih 
meremehkan peran kreativitas dalam proses inovas i .  

Dari sudut pandang kebijakan, maka kreativitas 
seharusnya tidak semata-mata d ianggap sebagai 'fenomena 
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berorientasi produk  yang bertuj uan untuk memecahkan 
masalah' .  Mengi ngat kreativitas dapat bermakna banyak, maka 
penelitian KEA terkait dengan pengembangan konsep 
kreativitas berbasis budaya, yaitu kreativitas yang berasal dari 
produks i  seni dan budaya atau kegiatan yang memel i hara 
inovasi .  Kreativitas berbasis budaya akan terkait dengan 
kemampuan masyarakat dan sen iman untuk berpikir imaj i natif 
atau metaforis, u ntuk menantang konvensi ,  dan untuk 
memanggi l unsur  s imbo l ik  dan afektif dalam berkomun ikasi . 
Kreativitas berbasis budaya adalah kemampuan untuk 
memecahkan tatanan a lam, cara berpi kir yang t idak biasa atau 
di l �ar "pakem", dan untuk memungki nkan pengembangan vis i ,  
ide atau produk  baru. Kreativitas berbasis budaya adalah 
kreativitas yang berasal dari sen iman, profesional kreatif, 
i ndustri budaya dan industri kreatif. 

Karena konteks ketergantungan kreativitas ind ividu  
serta keandalan data mengenai kreativitas ind ividu sering 
d iperdebatkan, maka d i s impu lkan bahwa lebi h bai k untuk 
membangun i ndeks kreativitas yang berfokus pada faktor
faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruh i  kreativitas 
pada umumnya. 

Dalam rangka untuk mengidentifi kasi i nd ikator yang 
dapat d imasukkan dalam l ndeks Kreativitas Eropa, maka 
d i lakukan kaj ian terhadap berbagai i ndeks internasional dan 
nasional terkait dengan inovasi ,  kreativitas dan konsumsi 
budaya ( l i hat Tabel 4.2). Karena itu, l ndeks Kreativitas Eropa 
(ECI) adalah suatu kerangka kerja statistik untuk 
menggambarkan dan mengukur interaksi berbagai faktor yang 
berkontribusi terhadap pertumbuhan kreativitas di Un i  Eropa. 

Tabel 4.2. Ringkasan Kaj ian lndeks Kreativitas Eropa 

INDEKS TUJUAN LINGKUP 
(OBJECTIVE) (SCOPE) 

lndeks 
Kreativitas 

Hong Kong Menangkap Seh impunan variabel 
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Creativity I ndex karakteristi k para- kognitif, l i ngkungan 
meter sosial budaya dan kepribad ian yang 
dan menggambarkan berinteraksi untuk 
i nteraksi dari berbagai menciptakan output , 
faktor yg berkontri busi kreatif dalam wi layah 
terhadap kreativitas Hong Kong 

Euro-Creativity Daftar faktor yang akan Variabel '3T' yaitu 
I ndex menari k 'kelas kreatif T eknologi, T oleransi 

ke suatu lokasi dan Bakat 
Flemish I ndex Benchmark inovasi l novasi teknis ,  

regional Kewi rausahaan dan 
Keterbukaan 
masyarakat 

lndeks 
Kehidupan 
Budaya (CLI) 

Finn ish Report Kompilasi ind ikator- Sektor budaya 
ind ikator kehidupan termasuk mus ik, tari, 
budaya teater, seni rupa, 

wari san budaya, 
perpustakaan, bioskop 
dan video, majalah dan 
koran 

lndeks lnovasi 

Europe Peringkat negara lnovasi T eknologi 
Innovation anggota Uni Eropa 
Scoreboard (E IS) yang pal i ng i novatif 
Oslo Manual Memi l iki pemahaman Keluaran ekonomi 

yang lebih baik dari serta modal manusia 
proses inovasi (pendid ikan, bakat) 

Sumber : Ph i l i p  Kern and Jan Runge, 2009 

Mengingat harus fokus pada d imensi kreativitas 
berbasis  budaya, maka menyi ratkan untuk 
mempertimbangkan sejum lah faktor, antara lai n pend id ikan di 
sekolah Sen i ,  tenaga kerja budaya, penawaran budaya, 
partis ipasi budaya, penetrasi teknologi, dukungan regu lasi dan 
keuangan untuk penciptaan karya, kontri busi ekonomi dari 
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industri budaya. lndikator-indikator tersebut dalam enam 
kelompok pilar kreativitas (Lihat Gambar 4.1 ), terdiri dari : 

a. Sumberdaya Manusia (Human Capital) 

b. Teknologi (Technology); 

c. Lingkungan Kelembagaan (The institutional environment); 

d. Lingkungan Sosial Budaya (The social culture environment); 

e. Keterbukaan dan Keragaman (Openness and diversity); 

f. Keluaran Kreativitas (Creativity Output). 

Gambar4.1. Pilar lndeks Kreativitas Uni Eropa 

Opennes and 
Diversity 

Social Culture 
Environment 

Technology 

Environment 

Sedangkan indikator yang menjabarkan secara rinci 
dari masing-masing pilar kreativitas berbasis budaya tersebut, 
mencakup sebanyak 32 indikator yang dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

a. Untuk pilar Sumberdaya Manusia, terdiri dari: 
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I )  J um lah jam yang d ided ikasi kan untuk sen i  dan budaya 
dalam pend id ikan dasar dan menengah. 

2) Jum lah Sekolah Seni per sejuta penduduk. 
3)  J umlah Siswa SL TA d i  bidang budaya. 
4) Proporsi J umlah Tenaga Kerja Budaya terhadap 

Total T enaga Kerja 
b. Untuk pi lar Keterbukaan dan Keragaman. 

5) Persentase penduduk yang mengekspresi kan s ikap 
toleran terhadap minoritas. 

6) Pangsa penduduk yang tertarik sen i  dan budaya d i  
negara Eropa la innya. 

7) Pangsa pasar fi lm non-nasional Eropa. 
8) Tingkat Med ia Plural isme Menia d i  Anggota Uni Eropa.. 
9) Pangsa pekerja budaya bukan warga negara 

setempat. 
c. Untuk pi lar Li ngkungan Sosial Budaya. 

I 0) Rata-rata pengeluaran budaya tahunan per rumah 
tangga. 

I I )  Persentase j um lah orang yang berpartis i pasi dalam 
kegiatan budaya setidaknya sekal i  dalam 1 2  bulan. 

1 2) J umlah teater publ ik  per kapita. 
1 3 ) J um lah museum publ i k  per kapita. 
1 4) J umlah ruang konser publ ik per kapita. 
I 5) J umlah layar bioskop per kapita. 

d .  Untuk pi lar Teknologi . 
1 6) Tingkat penetrasi Broadband. 
1 7) Persentase rumah tangga yang memi l i ki komputer 

pri bad i dan konsol video game di rumah. 
e. Untuk pi lar Li ngkungan Kelembagaan .  

1 8) Tingkat penetrasi Broadband. 
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1 9) Tarif PPN atas Buku, Pers, Rekaman Suara, Video, 
F i lm,  Penu l i s  freelance, Artis perupa. 

20) l n sentf Pajak terkait dengan Sumbangan dan 
Sponsor. 

2 1 )  Belanja Langsung Publ ik atas Budaya. 
22) Tingkat pendanaan negara untuk bioskop. 
23) Tingkat pendanaan negara untuk TV Publ ik. 
24) Tingkat HAKI pencipta lagu-mus i k per kapita. 

f. Untuk Kel uaran Kreativitas. 
25) Persen N i lai Tambah lndustri Kreatif terhadap PDB. 
26) Omset l ndustri Mus ik  per kapita. 
27) Omset l ndustri Buku per kapita. 
28) Omset l ndustri Si nema per kapita. 
29) J um lah produksi fi lm setahun per kapita. 
30) J um lah rekaman yang d i ri l i s  setahun per kapita. 
3 1 ) J umlah buku yang terbit setahun per kapita. 
32) J um lak apl ikasi d isain  setahun per sejuta penduduk. 

� Hongkong Creativity Index 

l ndeks Kreativitas Hong Kong d i buat oleh Pusat 
Penel itian Kebijakan Budaya, Un iversitas Hong Kong, 
d itugaskan oleh Pemeri ntah Daerah Admin i strasi Khusus 
Hong Kong pada tahun  2004. Penugasan tersebut tampaknya 
d ipicu oleh situasi dan kond is i  perekonomian Hong Kong yang 
sectang mengalami kecenderungan menurun,  seh ingga 
d iperl ukan strategi alternatif dalam pembangunan 
perekonomiannya. 

Dalam kerangka pemikiran l ndeks Kreativitas Hong 
Kong terdapat l ima unsur, yaitu I )  Keluaran Kreativitas, 2) 
Modal Struktural ,  3)  Modal Sumberdaya Manusia, 4) Modal 
Sosial, dan 5) Modal Budaya. Kerangka pemikiran tersebut 
d imod ifikasi dari pemikiran Florida yang d i sebut dengan 3T 
(T eknologi, Talent, T olerans i) .  Florida menyatakan bahwa 3T 
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akan mendorong inovas i  teknologi dan kel uaran ekonomi.  
Namun dalam konsep lndeks Kreativitas Hong Kong telah 
d iperluas bukan hanya sekedar keluaran ekonomi dan 
teknologi, melai nkan j uga menggabungkan ide-ide dari S i l icon 
Val ley terkait dengan l ndeks Komun itas Kreatif untuk 
memasukkan unsur budaya, infrastruktur, keterhubungan 
sosial , partis ipasi budaya dan kebijakan budaya. Selai n itu j uga 
ruang l i ngkupnya d iperluas untuk menutupi elemen kreativitas 
dan daya saing la innya yang d iambi l dari Survei N i lai Dunia 
l nglehart ( l nglehart dan Baker, 2000) dan Laporan Daya Sai ng 
G lobal dari Porter (Porter, Schwab et al . ,  2004) . 

Dengan demikian kerangka pemiki ran l nde,ks 
Kreativitas Hong Kong d ibangun berdasarkan pendekatan "5 
C" (Capital), yaitu: 
a) Keluaran Kreativitas, untuk menyatakan pentingnya 

industri kreatif. 
b) Modal Strukturai/Kelembagaan, untuk memi l i h  parameter 

kelembagaan yang kondusif untuk  pengembangan 
kreativitas, seperti intelektual property, i nsentif fi scal ,  dan 
infrastruktur teknologi . 

c) Modal Manusia, terutama berkaitan dengan kual ifi kasi 
pend id ikan; 

d) Modal sosia l  d imaksudkan sebagai s intesa dari konsep 
ti ngkat toleransi dan keberagaman dari model Florida; 

e) Modal budaya berupa partis ipasi dan penawaran budaya 
(museum, galeri) sebagai faktor l ingkungan sekitar yang 
mendukung lah i rnya kreativitas. 

Pada dasarnya, empat bentuk modal kreativitas 
(struktural/ institusional ,  manusia, sosial dan budaya) d ipandang 
sebagai faktor penentu pertumbuhan kreativitas, atau 
akumu lasi efek yang berpengaruh nyata terhadap kel uaran 
kreativitas. Hal la in yang menari k dari l ndeks Kreativitas 
Hongkong i n i  yaitu j umlah i nd ikator yang d ijabarkan dari 
kerangka pemikiran 5C tersebut mencapai 75 (tujuh  pu luh 
l ima) ind ikator. Suatu j umlah ind ikator yang relatif tidak sed ikit 
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dan dapat berimp l ikasi pada kesu l itan sumber data dan 
ketersed iaan data yang akurat. 

� · Cultural Life Index 

Pada akh i r  abad ke 20, keragaman etn is  dan budaya 
telah jad i kenyataan yang tak terbantahkan d i  hampir setiap 
negara-negara Eropa. Gejala "demografis mu lti ku ltural i sme" 
telah menantang muncu lnya gagasan dari negara-negara Un i  
Eropa untuk  berupaya mewujudkan n i la i -n i lai bersama dari 
anggota masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian 
langkah yang diambi l  negara-negara Eropa d ipandang mas ih 
relatif lambat, karena mas ih ada pi hak yang beranggapan 
bahwa imigrasi sebagai fenomena sementara dan imigran 
sebagai pekerja pendatang atau pengungsi suaka, pada akhi rnya 
akan kembal i ke tanah ai rnya. Keti ka pengakuan masyarakat 
lebih permanen terhadap etn i s  dan budaya para pendatang itu, 
maka imp l ikasi kebijakan yang pal i ng jelas terl i hat di bidang
bidang yang berhubungan langsung dengan " i ntegrasi 
pendatang" yaitu kebijakan ketenagakerjaan, layanan sosial dan 
kesehatan, pend id ikan, dan perumahan . Sementara itu yang 
cukup  menarik, kebijakan budaya di banyak negara-negara 
Eropa mas ih relatif baru d i sesuaikan dengan perubahan 
keadaan yang mu ltiku ltu ral tersebut. 

Walaupun demikian memasuki awal abad ke-2 1 
sekarang i n i  cukup banyak bukti terjad i nya perubahan 
perspektif dalam pembuatan kebijakan budaya. Dewan Komite 
Kebudayaan Un i  Eropa memu lai stud i  transversal pada tema 
kebijakan budaya dan keragaman budaya. Telah terci pta 
beragam laporan berdasarkan penel itian nasional dan l i ntas
nasional ,  termasuk  beberapa stud i  kasus  yang mengungkapkan 
muncu lnya perhatian yang lebi h besar telah d icurahkan pada 
keragaman etn i s  dan budaya dalam kebijakan budaya nasional .  
Pada akh i rnya kebijakan budaya dan keragaman budaya di 
negara-negara Eropa t idak lagi bersifat eksklus if dalam bentuk 
retorika pol it ik, tetapi juga telah memperoleh beberapa 
bentuk praktis substansial . 
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l ndeks Keh idupan Budaya (cultural life index) i n i  
merupakan bagian dari Laporan Keh idupan Budaya dari 
Departemen Pend id ikan dan Kebudayaan ,  F in landia yang telah 
mengkompi lasikan sebanyak 62 ind ikator keh idupan budaya 
(Picard, Gron lund & Toivonen 2003) .  Keh idupan Budaya 
tersebut d iklasifi kasi kan ke dalam 3 (tiga) komponen budaya, 
yaitu : 
a. Ketersed iaan Budaya (cultural availability) ; 

b. Partis ipasi Budaya (cultural participation) ; 

c. Produksi Budaya (cultural production) .  

Komponen keh idupan budaya tersebut kemudian 
d ikombinasikan untuk mengh itung l ndeks Keh idupan Budaya. 
Hal tersebut d iasumsikan bahwa l i ngkungan budaya, 
keh idupan sosial dan kreativitas dapat memicu berbagai 
kegiatan budaya yang mendukung ekonomi kreatif. Dengan 
demikian dapat d i nyatakan bahwa l ndeks keh idupan budaya 
tidak benar-benar d in i lai dan d ianal is is  sehingga tidak masuk ke 
setiap deta i l nya dan bagaimana hal tersebut akan d i n i la i .  l ndeks 
Keh idupan Budaya i n i  tampaknya hanya "sebuah saran" yang 
memuat sejumlah ind ikator yang akan menjadi bagian dari 
pen i laian i ndeks keh idupan budaya yang lebih terjamin  val id itas 
dan rel iabi l itasnya. 

-, Composite Index of The Creative Economy 

l ndeks Komposit Ekonomi Kreatif mengambi l  defin i s i  
yang leb ih l uas dari ekonomi kreatif, seperti dapat d i l i hat 
merupakan "jembatan" antara i ndeks kreativitas " Florida" dan 
indeks kota global (Bower, Moesen & Sleuwaegen 2008) . 
l ndeks komposit berpatokan pada kapasitas Kreatif yang 
mencakup tiga d imensi , yaitu inovasi ,  kewirausahaan dan 
keterbukaan .  Dengan demikian lndeks m1 mempunyai 
keunggulan d ibandi ngkan dengan kerangka Florida, terutama 
langkah-langkah dalam pengembangan kegiatan usaha (misalnya 
ind ikator perusahaan yang baru d id i ri kan dan modal ventura) 
dan i nfrastruktur ICT (akses internet} . 
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l ndeks komposit i n i  j uga penti ng d ikaj i dari s 1 s 1  
metodologisnya, yaitu untuk menentukan bobot masi ng
ma�i ng sub-d imensi yang berkontribusi terhadap total n i lai 
indeks, d imana pembobotannya menggunakan metode 
endogen .  Dengan pembobotan tersebut memungkinkan setiap 
entitas untuk  memi l i ki bobot send iri yang un ik, di mana 
ki nerja yang baik  dalam sub-d imensi tertentu dapat d iart ikan 
sebagai mengungkapkan bahwa suatu daerah telah menetapkan 
prioritas yang lebih ti nggi pada sub-d imensi tersebut. 

)o> Design, Creativity and Innovation Scoreboard. 

Pendekatan Scoreboard i n i  menggunakan seperangkat 
ind ikator untuk menangkap d imensi  yang berbeda dari 
kreativitas dan desa in .  Pendekatan Scoreboard i n i  d ikerjakan 
oleh Pusat Penel itian Sos ial dan Pelati han lnovasi dan 
Teknologi , Un iversitas Maastricht. Pen i laian Scoreboard 
d idasarkan pada berbagai i nd ikator yang mel iputi kondis i  
struktural ,  penci ptaan pengetahuan, dan upaya-upaya inovatif 
oleh perusahaan, serta kel uaran dari produk  baru, jasa dan 
prqperti intelektual . l ndeks komposit Desa in ,  Kreativitas dan 
l novasi ini menggabungkan pendekatan ' F iorid ia' teknologi, 
toleransi dan bakat, tetapi u ntuk kreativitas yang berskala 
novel terutama fokus pada bidang desain .  

Scoreboard memberikan pen i laian tahunan atas 
kinerja inovasi negara-negara anggota Un i  Eropa, di mana ada 
35 ind ikator yang d i klasifi kasi kan dalam 7 d imensi yang 
berbeda. Dari sej umlah ind ikator scoreboard tersebut, 
terdapat 3 i nd ikator yang menangkap " ik l im kreatif' dan 4 
ind ikator yang meni lai kreativitas dan desai n .  Dengan demikian 
hanya 7 ind ikator yang terkait langsung dengan pengembangan 
kreativitas. 

Beberapa l ndeks Kota yang d i ura ikan sebelumnya 
terkait secara langsung dengan pengembangan kreativitas, 
walapun mas ih banyak i ndeks kota lai nnya yang tidak terkait 
dengan kreativitas, tetapi terkait dengan aspek-aspek la innya. 
Dalam banyak kasus angka indeks kota i n i  akan selaras dengan 
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langkah-langkah i ndeks kreatif, namun perbedaan utamanya 
adalah i ndeks kota i n i  tanpa malu-mal u fokus pada ekonomi, 
kewirausahaan, teknologi dan l i ngkungan b isn is, atau budaya 
sebagai aspek domis i l i  dan tidak begitu terkait sebagai faktbr 
produks i .  

� The Power Global Cities Index. 

Sangat boleh jadi salah satu platform terbaik untuk 
merumuskan indeks kota kreatif yaitu The Power Global Cities 
Index ( l ndeks Kota Berdaya G lobal) .  Mungkin i ndeks i n i  
merupakan indeks yang pal i ng komprehensif bi la d iband i ngkan 
dengan indeks- indeks la innya yang telah d i buat oleh The 
Institute for Urban Strategies at The Mori Memorial Foundation 'in 
Tokyo, Japan. 

l ndeks Kota Berdaya G lobal i n i  d i kembangkan dalam 
kerangka pemikiran yang mencakup 6 Kategori dan d ijabarkan 
ke dalam 2 1  Grup lnd ikator serta terinci menjad i sebanyak 69 
ind ikator. R incian untuk Kategori dan Grup l nd ikator yang 
d iterapkan dalam l ndeks Kota Berdaya G lobal d i saj i kan pada 
Tabel 4.3.  

l ndeks Kota Berdaya G lobal i n i  j uga mencakup 
pemi l i han peri ngkat sepu luh  kota dun ia, berdasarkan sudut 
pandang subjektif dari berbagai aktor penti ng, seperti manajer, 
penel it i ,  artis, pengunj ung dan penduduk. l ndeks Kota 
Berdaya G lobal i n i  memang akan membutuhkan dukungan 
biaya yang relatif lebih besar mengingat konstruksi penyusunan 
indeks yang relatif kompleks 

Tabel 4.3.  Kategori dan Grup lnd ikator dalam lndeks 
Kota Berdaya Global 

No Kategori No Grup lndikator 
a. Ekonomi (Economy) I .  Market Attractiveness 

2. Economic Vital ity 
3 .  Bus iness Envi ronment 
4. Regu lations and Risks 

b. Penel itian & 5 .  Read iness for accepting 
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Pengembangan and supporting 
(Research & Researchers 
Development) 

6. Research Background 
7. Research Ach ievement 

c. l nteraksi Budaya 8. Trendsetting Potensial 
(Cu ltural I nteraction) 

9. Accomodation 
Environment 

1 0. Resources for Attracti ng 
Visitors 

I I . Shopping and D in ing 
1 2. Volume of I nteraction 

d. Kenyamanan 1 3 . Working Environment 
(Liveabi l ity) 

1 4. Cost of Living 
1 5 . Security and Safety 
1 6  Life Support Function 

e .  Ekologi dan 1 7  Ecology 
Lingkungan Alam 
(Ecology & Natural 
Envi ronment) 

1 8  Pol ution Degree 
1 9  Natural Environment 

f. Aksesib i l itas 20 l nfrastucture of 
(Access ibi l i ty) I nternational 

Transportation 
2 1  l nfrastucture of I nner-

City Transportation 
Sumber : John Hartley, 20 1 2. 

Manfaat dari l ndeks Kota Berdaya G lobal i n i ,  yaitu (a) 
memungkinkan untuk  memilah daya tarik kota berdasarkan 
kohort demografis ;  (b) menunjukkan upaya perbaikan dalam 
efis iensi dan efektivitas untuk  promosi kota;(c) memberikan 
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informasi lebih lanj ut tentang kota yang teri ntegrasi ke 
jari ngan global .  

Mungkin kelemahan utama indeks in i  adalah tidak 
fokus pada kreativitas, meskipun dari d imensi dan 
ind ikatornya dapat d igunakan untuk  membangun i ndeks 
kreatif. Memang kaj ian yang menarik bi la terus berupaya untuk 
menyel id iki bidang i risan antara kota kreatif dan kota global .  

Jad i  l ndeks Kota Berdaya G lobal in i  terlal u l uas basi s  
pen i laiannya, walaupun telah memberikan contoh i nd ikator
ind ikator yang bermanfaat dan potensial dalam kaitannya 
dengan global isasi , serta saran yang mengarahkan metodologi 
yang menjanj ikan untuk d i kembangkan lebih lanjut. 

· 

);- The Global Cities Index. 

l ndeks Kota G lobal (Global Cities Index) adalah produk  
dari kolaborasi antara The global politics and economics 
magazine Foreign Policy, management-consulting (lrm A. T. 
Kearney, and The Chicago Council on Global Affairs. 

l ndeks Kota G lobal l n i  membuat peri ngkat kota-kota 
metropol itan di dun ia berdasarkan 25 ind ikator yang 
d ijabarkan dari l ima d imensi pen i laian, mel i puti : 
a )  Aktivitas B isn is (Business Aaivity); 

b)  Modal Man us ia  (Human CapitaQ ; 

c)  Pertukaran l nformasi (Information Exchange); 

d) Pengalaman Budaya (Cultural Experience); 

e) Keterl i batan Pol it ik (Political Engagement). 

Tampaknya l ndeks Kota G lobal ini merupakan i ndeks 
yang berbasis  cukup l uas j uga, meskipun salah satu dari l ima 
d imensi i ndeks menangkap "pengalaman budaya". Bi la 
d iperhatikan ind i katornya, maka i ndeks in i sarat dengan 
ukuran metri k mu lai dari vol ume barang yang melalu i  kota 
(Aktivitas Bi sn is) ;  persentase penduduk bergelar akademis 
(Modal Manusia); j um lah biro berita internasional (Pertukaran 
l nformasi) dan jum lah kedutaan besar asing (Keterl i batan 
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Pol it ik ) .  Tetapi konsep " 'pengalaman budaya" yang mengacu 
pada konsumsi  budaya oleh warga, merupakan i nd ikator 
tentang keberadaan budaya, bukan berapa banyak warga 
berpartis ipasi dalam penciptaan kegiatan budaya. 

Secara kese lu ruhan l ndeks Kota G lobal cukup 
menarik sesuai dengan makna yang d imaksudkan, terutama 
terkait dengan d imensi "pertukaran i nformasi" dan 
"keterl i batan pol i ti k", walaupun muncu l  pertanyaan 
sejauhmana "keterhubungan internasional" (international 
connectedness) d iperl ukan dari sebuah kota globa l ?  Mungki n 
saja langkah-langkah untuk keterhubungan i nternas ional itu 
penti ng, namun  perlu d icatat bahwa l ndeks Kota G lobal i n i  
seperti nya lebih mengkonfi rmasi pada kondis i  "masa lalu/kota 
berbasis kuasa" dari pada "masa ki n i/kota berbasis enterprise" 
dalam mengkonseptual i sas ikan fungs i kota. Selai n itu, d imens i 
d imensi l ndeks Kota G lobal in i  cukup berkaitan erat dengan 
d imensi-d imensi Kreativitas, meskipun dalam penjabaran 
ind ikatornya mas ih banyak yang dapat d ianggap tidak langsung 
mendorong pengembangan kreativitas. 

)o.- Global City Indicators Facility, 

l nd ikator Fas i l itas Kota G lobal (G lobal City Ind icators 
Fac i l i ty) telah menetapkan seperangkat ind ikator fas i l itas kota 
global dengan metodologi standar yang memungkinkan untuk 
melakukan perbandingan internasional dari kinerja kota, dan 
berbagi pengetahuan. Website l nd ikator Fas i l itas Kota G lobal 
telah menyed iakan basis  data ind ikator dari semua anggota
kota untuk mengukur dan melaporkan ki nerja mereka. Ada 
lebih dari 70 kota yang berpartis ipasi .  

l nd ikator Fas i l itas Kota G lobal in i d i susun mencakup 
sekitar 22 'tema' (Lihat Tabel 4.4) yang d i selenggarakan oleh 
dua entitas yang berbeda (pemeri ntah kota dan bukan 
pemerintah kota), yaitu mengukur a) berbagai layanan kota 
(City Services); dan b) faktor kual itas h idup (Quality of Life). 
Layanan kota termasuk layanan yang d ised iakan oleh 
pemeri ntah kota dan dapat d idukung oleh entitas bukan 
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pemerintah kota, terd iri dari 1 3  tema. Sedangkan kual itas 
h idup, walaupun termasuk kontri butor penting terhadap 
Fas i l itas Kota, tetapi bukan tanggung jawab semata-mata diiri 
pemerintah kota, terd i ri dari 9 tema. 

Tabel 4.4. Tema untuk lndikator Fasi l itas Kota Global 

No Layanan Kota (City Services) Kualitas Hidup (Quality of Life) 

I .  Pendidikan (Education) Urusan Sipil (Civic Engagement) 

2. Energi (Energy) Budaya (Culture) 

3 .  Rekreasi (Recreation) Ekonomi (Economy) 

4. Pemadam Kebakaran (Fire Emergency) Lingkungan (Environment) 

5 .  Respon (Response) Perl indungan (Shelter) 

6. Birokrasi (Governance) Kesetaraan Sosial (Social Equity) 

7. Kesehatan (Health) Emosi Personal (Subjective) 

8. Pelayanan Sosial (Social Services) Kesejahteraan (Well-Being) 

9. Sampah (Solid Waste) Teknologi &lnovasi (Techno & Innovation) 

1 0. T ransportasi (Transportation) 

I I . Perencanaan Kota (Urban Planning) 

1 2. Limbah Air (Waste Water) 

1 3 . Air (Water) 
Sumber : John Hartley, 20 1 2: 39. 

Tampak dari tema-tema tersebut, ada beberapa 
ind ikator yang layak untuk mengukur kinerja kota. Namun 
l nd ikator Fas i l itas Kota tidak mengagregasikan has i l  
pengukurannya menjadi i ndeks kota, tetapi hanya 
menyed iakan basis  data ind ikator yang berguna untuk tugas 
membangun kota. Langkah-langkah yang d i ukur  dalam 
lnd ikator Fas i l i tas Kota sebagian besar berhubungan dengan 
"klaim" pemerintah kota berdasarkan komitmen 
pengeluarannya. Pendekatan i n i  berguna untuk membantu 
pemeri ntah kota dalam menyelenggarakan pembangunan, 
namun  perlu upaya kal ibrasi dan pengecekan s i lang dari setiap 
i ndeks yang d iusu lkan. 

Mengingat keragaman kota yang berpartisi pasi dari 
negara-negara maju dan berkembang, dan dalam keadaan 
geografis dan pol itik yang sangat berbeda, maka lnd ikator 
Fas i l itas Kota G lobal i n i  merupakan basi s  data yang sangat 
berguna untuk meningkatkan pembangunan kota. 
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);;> Fundamental and Flow Index 

Stud i  1 n 1  d i lakukan oleh Fukuoka Benchmarking 
Consortium untuk menyusun indeks kota kreatif, yaitu dengan 
cara membandingkan 6 kota besar d i  Jepang. Penguku rannya 
d i lakukan dalam 2 (dua) aspek yaitu hal-hal yang menunj ukan 
faktor "Mendasar" (Fundamental) dan yang menggambarkan 
"Ai i ran" (F low) . Pendekatan tersebut d idasarkan pada 
h ipotes is  kelas kreatif Florida, bahwa kota yang sangat kreatif 
akan berhas i l  menari k kelas kreatif, dan akan mengarah pada 
pengembangan "masyarakat berpengetahuan" (knowledge 
Society) . 

Untuk Aspek "Mendasar" dalam l ndeks ada l ima 
faktor, terd i ri dari : 
a) Sumberdaya l nfrastruktur lndustrial isasi dan Manusia 

(lndustrial lnfrastuaure and Human Resources); 

b)  Penel itian dan pend id ikan menengah (Research and 
Tertiary Education) ; 

c )  Kenyamanan, budaya dan h iburan (Convenience, Cultureand 
Entertainment) 

d )  Li ngkungan Tempat Ti nggal (Living Environment); 

e) Aktivitas Pertu karan (Exchange Aaivities). 

Untuk Aspek "Ai i ran" dalam lndeks ada l ima faktor, 
terd ir i  dari : 
a)  Al i  ran Man us ia  (Flows of  people); 

b )  Al i  ran Bahan (Flows of  materials); 

c )  Al i ran Dana (Flows ofmoney) ;  

d )  Al i ran l nformasi (Information flows); 

e) Ali ran Lintas Batas Negara (Flows across national 
boundaries) 

Aspek pal i ng menarik dari i ndeks i n i  adalah fokus yang 
nyata pada al i ran dan pertukaran ( i ntegrasi global) dan 
imp l ikasi nya terhadap perkembangan i lmu  pengetahuan, dan 
evolus i  yang menguntungkan bagi kota kreatif. Stud i  i n i  
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menemukan bahwa faktor utama untuk  menghasi lkan efek 
s ik lus yang bai k  antara pengembangan faktor fundamental dan 
a l i ran untuk kota kreatif adalah un iversitas, jari ngan 
transportas i ,  dan industri pariwisata. Fungsi pend id ikan dan 
penel itian dari un iversitas berperan penting dalam upaya 
mengembangkan klaster industri dan mengefis ienkan 
infrastruktur transportasi , sedangkan pen i ngkatan a l iran sangat 
penting untuk promosi i ndustri pariwisata. Selanj utnya, anal i s is  
perubahan penduduk menurut pekerjaan (untuk 6 kota d i  
Jepang) mendukung h ipotesis kelas kreatif secara konsisten .  

l ndeks Fundamental dan Al i ran i n i  terbatas pada satu 
bangsa dan hanya mencakup enam kota, karena itu merupakan 
dasar yang lemah untuk  membuat genera l i sasi .  Metode anal i s i s  
yang membedakan antara faktor fundamental dan a l i ran, serta 
pelacakannya melal u i  d i namika mutasi tenaga kerja 
menunjukkan model yang berguna untuk memahami evolus i  
kota. 

);.> The Globalisation and World Cities Index (GaWC) 

Jaringan penel itian dari G lobal i sasi dan Kota Dun ia 
(GaWC) yang berbasi s  d i  Departemen Geografi d i  
Loughborough University, United Kingdom, mungki n akan menjad i 
garba pemikiran (think-tank) akademis yang penting bagi kota
kota d i  era global i sasi i n i .  Karena GaWC berfokus pada 
hubungan eksternal dari kota-kota dun ia; dengan menyatakan 
"kota sebagai pusat dun ia a l i  ran" (city-centered world of 
flows), dari pada "negara sebagai pusat dun ia yang berbatasan" 
(state-centered world of boundaries). 

The GaWC merupakan indeks yang sangat d i hormati , 
sebagian besar karena kekuatan masukan akademis yang 
d ih impunnya. Sebagai perbandi ngan, banyak dan hampir 
sebagian besar i ndeks d i buat oleh sektor swasta atau 
konsu ltan .  Fondasi i lmiah berasal dari pakar geografi 
perkotaan dan sosiologi yang memberi kan klaim untuk 
kebakuan dan keandalannya. 

134 



GaWC menyatakan secara ekspl is it bahwa fokus pada 
global i sasi adalah sangat penti ng, bukan hanya karena i ntegrasi 
i nternasional yang menyebakan kota-kota d i  dun ia berada 
dalam kondis i  kris is ,  melainkan j uga karena sebagian besar 
kota sampai dengan sekarang masi h terbatas pada anal is is  
komparatif struktur internal setiap kota. Bahkan t indakan arus 
modal keuangan dan manusia yang berasal dar i  kota-kota 
lainnya telah mengabaikan hubungan antar kota. Untuk itulah 
GaWC telah menjalankan beberapa cara untuk 
meluruskannya. 

Pen i laian kota d i lakukan dengan cara seperti produsen 
jasa yang maju menggunakan model jari ngan sal i ng menutup 
(interlocking network modeQ . Tindakan t idak langsung untuk 
mengh itung konektivitas jari ngan kota dapat d i lakukan dengan 
cara mengukur integrasi kota ke dalam jaringan kota dun ia. 
Model i n i  dapat d iterapkan untuk  men i lai ti ngkat global i sasi 
dalam berbagai d imensi (ekonomi ,  pol itik, budaya atau sosial) , 
skala (ti ngkat jasa atau produksi) ,  dan jari ngan (proporsi 
kegiatan di masing-masing kota) . 

GaWC mempertimbangkan suatu d imensi alternatif 
pembentukan jari ngan kota dun ia, d idorong oleh perusahaan
perusahaan med ia transnasional daripada produsen jasa yang 
maju (Watson & Hoyler 20 I 0). Melal u i  anal i s i s  empiris  dari 
jari ngan kantor perusahaan media, mereka mengukur integrasi 
media global suatu kota ke dalam jari ngan kota dun ia. Mereka 
menafsi rkan jari ngan i n i  sebagai koneksi kerja yang nyata antar 
kota. 

Data jari ngan med ia i n i  terd i ri dari 525 kota dan 25 
perusahaan media, memberikan 525 kota x 25 perusahaan 
media dengan n i lai matriks 1 3 . 1 25 .  Matri ks menyimpan data d i  
mana perusahaan memi l i ki kantor d i  suatu kota dan betapa 
pentingnya keberadaan setiap kantor dalam jari ngan kantor 
perusahaan. Ti ngkat kepentingan d i beri kode antara 0 (tidak 
ada kantor di kota) untuk 5 (markas), dan total n i lai untuk  
sebuah kota d idasarkan pada n i lai dari semua perusahaan 
med ia massa yang had i r. Daftar perusahaan yang termasuk  
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dalam anal i s i s  i n i  mel iputi 25 perusahaan media terbesar 
menurut total penjualannya dan tersed ia data sebaran lokasi 
kantornya. l ndeks G lobal i sasi dan Kota Dun ia menyediakan 
cara yang cukup un ik  untuk mengukur konektivitas jaringan 
kota global .  

);;> The Shift Index, 

l ndeks Pergeseran (Shift Index) merupakan i ndeks 
ekonomi dan teknologi untuk kota dan daerah. l ndeks i n i  
mencakup ind ikator yang berkaitan dengan a l iran jari ngan 
( lebih tepatnya a l iran pengetahuan dan vi rtual) , tetapi usaha 
utamanya adalah untuk meningkatkan metrik jangka pendek 
dengan ind ikator kecepatan dan besaran jangka panjang, 
kekuatan seku ler yang mempengaruh i  orang, kota dan daerah. 
l ndeks i n i  terd i ri dar i  tiga i ndeks yang d i rancang untuk  
menangkap tiga gelombang jangka panjang dengan perubahan 
yang mendalam. Ketiga i ndeks tersebut adalah: 
a) l ndeks Dasar (The Foundation index) ; 

b) l ndeks Al i ran (The Flow index); 

c) lndeks Dampak (The lmpaa index). 

Gelombang pertama dari perubahan ( lndeks Dasar) 
mel ibatkan pertumbuhan yang cepat dan mendalam pada 
infrastruktur d igital dan pergeseran yang sangat besar dalam 
kebijakan pub l ik global yang secara s imu ltan mengurangi 
hambatan untuk masuk dan bergerak (daya komputasi per un it 
biaya, indeks kebebasan ekonomi) .  Hal i n i  berkaitan dengan 
i nklus i  yang d iusu lkan untuk "melek d igita l" .  Persaingan yang 
semakin i ntensif dan kenaikan ti ngkat perubahan d ipicu oleh 
gelombang pertama dengan menggeser sumber n i la i ekonomi 
dari "saham" pengetahuan untuk berubah menjad i "al i ran" 
pengetahuan baru . 

Gelombang kedua dari perubahan ( lndeks Al i ran) itu 
d itandai dengan peningkatan arus modal, bakat, dan 
pengetahuan yang mel i ntasi batas-batas geografis dan 
kelembagaan (misal nya pergerakan modal, migras i kelas 
kreatif, aktivitas jari ngan sosia l) .  Perubahan i n i  menekankan 
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mobi l itas yang d i i nduks i .  Sejatinya ada ketegangan antara 
sumber berbasis virtual (dan lokasi) dalam pendekatan in i ,  
mungkin karena terlal u menekankan pada arus  virtual dalam 
memproduksi pengetahuan baru. Hal ini penti ng untuk 
d ipahami bahwa penciptaan pengetahuan baru biasanya terjad i 
dalam ruang fis ik  mela lu i  i nteraksi tatap muka, meskipun 
pengetahuan baru tersebut "d id istribus ikan" semakin 
meningkat mela lu i  arus vi rtual . Di mana kompetis i  yang 
bersifat mendatar akan terkait dengan demokratisasi 
pengetahuan d igita l ,  dan secara paradoks akan menegaskan 
kembal i  penti ngnya " lokal itas" untuk kota global yang kreatif. 

Terakh ir, gelombang ketiga perubahan ( l ndeks 
Dampak) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 
mengeksploitasi d ua gelombang pertama dengan 
memberlakukan inovasi kelembagaan seperti s istem 
pembelajaran sosial yang produktif (misal nya parti s ipasi yang 
luas melalu i  i nteraksi yang d imed ias i ) .  l ndeks Dampak 
mencoba untuk mengukur perubahan ini dengan ind ikator 
kinerja perusahaan dan pasar saham, p i l i han konsumen, dan 
n i la i -n i lai yang d itangkap oleh orang berbakat. Dengan 
detnikian lndeks Pergeseran (Shift Index) merupakan model 
indeks yang berdasarkan desainnya d imaksudkan untuk 
menangkap aspek-aspek d inamis dari ekonomi d igita l .  

� World Knowledge Competitive Index. 

l ndeks Daya Sai ng Dun ia Pengetahuan (World 
Knowledge Competitive lndex/WKCI) d iperkenalkan oleh The 
Centre for International Competitiveness pada tahun 2002, dan 
d iterbitkan setiap dua tahun seka l i .  Edisi terbaru ed is i  WKCI 
membandi ngkan 1 45 daerah untuk 1 9  tolok ukur dalam 
rangka memfasi l itasi perbandingan daya saing daerah dari 
perspektif '"Pengetahuan ekonomi '" .  

l ndeks m 1  mendefi n is ikan sektor berbasis  
pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan industri 
manufaktur berteknologi ti nggi dan layanan berbasis 
pengetahuan seperti telekomun ikasi, jasa Teknologi l nformasi ,  
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serta kegiatan penel itian dan pengembangan. Model yang 
d igunakan dalam i ndeks i n i  mencakup empat komponen 
utama, terd i ri dari : 
a) Masukan Modal (Input Capita0 yang mel iputi modal 

pengetahuan, modal manusia, modal fi nansial dan modal 
fis ik  ; 

b) Pengetahuan Produksi Ekonomi (Knowledge Economy 
Produaion); 

c) Keluaran Ekonomi Regional (Regional Economy Output), 
termasuk kel uaran ekonomi pengetahuan. 

d) Keberlanj utan Link (The Sustainability Link). 

Siklus  i ndeks i n i  d itopang oleh re- i nvestasi ke modal 
masukan (khususnya modal pengetahuan dan modal manus ia) 
untuk mendukung pengembangan lebih lanj ut dari 
perekonomian daerah.  l ndeks i n i  mungkin akan sangat 
membantu untuk pengembangan ekonomi kreatif, meskipun 
akan tergantung pada seberapa dekat penggunaan defi n is i  
ekonomi kreatif dan defin i s i  ekonomi pengetahuan. Pada 
tahap ini d i harapkan ada berbagai i nd ikator yang dapat 
d igunakan, seperti pengeluaran pend id ikan dan j um lah paten 
terdaftar. 

Y Information Society Index. 

l ndeks Masyarakat l nformasi (Information Society Index) 
m 1  sesungguhnya merupakan bagian dari Laporan tentang 
Keh idupan Budaya yang d isusun Departemen Pend id ikan dan 
Kebudayaan, F in landia. l nd ikator dari l ndeks Masyarakat 
l nformasi i n i  fokus pada potens i  untuk menjad i bagian dari 
masyarakat informasi serta penggunaan i nformasi dan 
teknologi komun ikasi dasar. l ndeks i n i  akan berkaitan dengan 
infrastruktur kriti s dan layanan dasar yang d iperl ukan untuk 
berpartis ipasi dalam masyarakat i nformasi . l ndeks in i tidak 
benar-benar d i h itung, j uga tidak masuk ke setiap deti l yang 
akan d ih itung dan bagaimana hal itu akan d i h itung. l ndeks i n i  
mungkin hanya merupakan sebuah saran yang mungkin 
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i nd ikator- ind ikator dapat digunakan dalam membangun i ndeks 
kota. 

Secara s i ngkat berbagai i nd ikator yang d igunakan 
dalam lndeks Masyarakat l nformasi i n i  telah d ijelaskan 
sebelumnya dalam l ndeks Keh idupan Budaya (Cultural Ufe 
Index) . Dengan demikian jelas, bahwa lndeks Masyarakat 
l nformasi tidak secara khusus untuk membangun suatu Angka 
l ndeks. 

� Oslo Manual. 

T erda pat sebuah dokumen dari Organisation for 
EcC?nomic Co-Operation and Development (OECD), yang berjudu l  
"The Measurement of  Scientific and Technological Aaivities, 
Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 
Innovation Data", (Pengukuran Aktivitas Sai ns  dan Teknologi, 
Pedoman Mengumpu lkan dn Menginterpretasikan Data l novasi 
Teknologi). Dokumen OECD in i  juga d ikenal dengan sebutan 
"Manual Oslo". 

Manual Oslo ini beris i  pedoman untuk mengumpu lkan 
dan menggunakan data untuk  inovas i  i ndustri (Usu lan OECD 
dan EU ROSTAT 2005). Jad i manua l  i n i  tidak fokus secara 
eksklus if pada inovas i  teknologi ( inovasi produk dan proses) , 
tetapi j uga mencakup i novasi organ isasi dan pemasaran. 
Manual Oslo merupakan metode standar yang sangat 
berpengaruh dalam mengukur inovas i dan merupakan titik 
awal untuk  banyak kegiatan survei inovasi d i  seluruh dun ia. 

Namun sama seperti dengan Eropa lnovasi Scoreboard 
(EIS), desa in Manual Oslo i n i  j uga meremehkan peran budaya 
dan kreativitas dalam memel i hara i novas i ,  karena fokus 
ekskl usifnya pada langkah-langkah berbasi s  i lmu  pengetahuan 
dari perubahan teknologi . 

� Creativity Grid. 

Pendekatan "Grid  Kreativitas" (Creative Grid) berasal 
dari laporan Program Ekonomi  Kreatif DCMS, Kelompok 
Kerja l nfrastruktur yang d is iapkan oleh Creative Consultancy. 
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Stud i  Grid Kreatif i n i  telah menyoroti I 0 kond is i  infrastruktur 
bagi pertumbuhan industri kreatif dan daya sai ng, serta 
menyed iakan seperangkat alat (toolkit) untuk  menguj i  kual itas, 
kapasitas dan hubungan i nfrastruktur dengan pertumbuhan 
ekonomi kreatif. Sepu luh  kond i si i nfrastruktur tersebut dapat 
d ijelaskan sebagai beri kut : 
a) Kelas Dun ia (World Class), infrastruktur budaya 

berprofi l ti nggi (misal galeri ,  museum, ruang konser dan 
program acara) ; 

b) Spesia l i s  i ndustri kreatif yang mendukung Jasa (misal 
program akselerasi bi sn is  dan investasi ,  i n is iatif jari ngan 
berkual itas ti nggi , dan profes ional pembangunan yang 
kontinyu); 

c) Spesia l is dan Akses ib i l i tas Fas i l itas yang menjangkau 
bagian yang berbeda dari i ndustry kreatif (misal pusat 
media, ruang lati han, dan ruang stud io) ; 

d) Sektor pend id ikan t inggi (transfer pengetahuan, i nkubasi 
dan konvergensi program, dan l i nk  yang kuat ke sel uruh 
sub-sektor kreatif dan non-kreatif) ;  

e )  Sektor pend id ikan, Sekolah d itambah sektor 
pembelajaran informal yang kuat (penguatan kreativitas, 
pengenalan jal u r  kari r, program mentoring) ;  

f) Ruang konvergensi dan  konektivitas (untuk bertemu, 
pertukaran dan membangun hubungan) ;  

g) Kemitraan global dan i n is iatif perdagangan 
hubungan bisn i s-ke-b isn is, dan kemitraan 
kompetis i ) ;  

h) Keuntungan Keanekaragaman; 

(misal nya 
d i  atas 

i) Klaster Kreatif, d i  mana proses konsumsi  budaya 
bers imbiosis-mutual isti k dengan proses produksi budaya; 

j) l nfrastruktur Budaya di pusat. 
Laporan i n i  j uga berpendapat bahwa faktor utama 

yang mempengaruh i  perubahan hubungan antara ind ividu  
kreatif dan organisasi mel i puti: 
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• Teknologi d igital (missal Podcasti ng, Wisata l nteraktif, 
Kinerja 
down load yang l n stan, dan Pertunjukan l nteraktif) 

• · Ruang Ketiga (Teknologi Wi-F i  dan kerja kantor yang 
bergerak di l uar . ruang ketiga antara rumah dan kantor) 

• Brand ing (dituj ukan untuk ind ividu- ind ivid u yang kreatif) 
• l nternasional i sasi (m isal pameran dan wisata) 

Sepertinya rekomendasi dari program i n i  banyak yang 
telah d ibahas dan langsung berlaku pada saat kin i ,  karena itu 
beberapa rekomendasinya akan menjad i bagian dari daftar 
potensi untuk ind ikator kota kreatif. 

);- Landry's Index. 

Charles Landry dan rekannya Jonathan Hyams telah 
mengembangkan l ndeks Kota Kreatif . l ndeks ini merupakan 
alat strategis untuk  men i lai dan mengukur "pu lsa imaj i natif' 
dari kota. l ndeks i n i  pertama kal i  d ikembangkan bekerja sama 
dengan kota B i lbao dan wilayah Bizkaia di Spanyol, dan sejak 
itu . telah d iterapkan untuk 7 kota-kota lain di seluruh dun ia, 
termasuk kota-kota Austral ia Perth dan Canberra, dan 
Freiburg dan Ghent d i  Eropa. l ndeks Landry menyed iakan 
fas i l itas benchmarking untuk kota-kota tersebut. 

l ndeks kota kreatif Landry menggunakan tiga elemen, 
yaitu (a) pen i laian internal kota, (b) pen i laian eksternal oleh 
kelompok konsu ltan Landry, dan (c) survei berbas is web. 
Landry berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada sepu luh  
"dc;>main kota kreatif' yang terd i ri dari : 
a) Kerangka Pol it ik dan Publ ik (Political and Public 

Framework) 

b) Keistimewaan, Keragaman, Vita l itas dan Ekspresi 
(Distinctiveness, Diversity, Vitality, Expression) ; 

c) Keterbukaan, Toleransi dan Akses ib i l itas (Openness, 
Tolerance and Accesibility) ; 
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d) Kewirausahaan , Eksplorasi dan l novasi (Entrepreneurship, 
Exploration and Innovation); 

e) Kepemimpinan Strategis, Kel incahan dan Vis i (Strategic 
Leadership, Agility, Vission) ; 

f) Bakat dan Landskap Belajar (Talent and Learning Landscape) 

g) Komun ikasi , Konektivitas dan Jaringan (Communication, 
Connectivity and Networking); 

h) Tempat dan Tempat Pembuatan (The Place and place making); 

i }  Kenyamanan dan Kesejahteraan (Livability and Well-being); 

j) Profes ional isme dan efektivitas (Professionalism a'nd 
£fectiveness). 

Sangat sed ikit i nd ikator- ind ikator yang d ipandang layak 
untuk d ikaitkan dengan kreativitas, walaupun Landry 
menyatakan bahwa dalam masi ng-masi ng domain dapat 
d i identifi kasi i nd ikator- ind ikator kunci yang berkaitan dengan 
"kreativitas, Ketahanan dan Kapasitas" untuk menjamin  masa 
depan suatu kota. Pendekatan Landry dalam menyoroti 
Kreativitas tidak d i h impun dalam suatu sektor tunggal, tetq.pi 
harus d icari di seluruh sektor yang banyak tersebut. 

4.3.  Ringkasan Wacana Kota Kreatif. 

Satu h impunan besar yang memuat berbagai 
pendekatan atau metode pen i laian i ndeks telah d ipetakan dan 
d ibahas dalam kaitan dengan defi n is i  kota kreatif atau kota 
global .  Sebagian besar i ndeks telah d ikembangkan dalam 
dekade terakh ir. Konstruksi indeks kota G lobal baru SC;lja 
muncu l ,  ketika d ibimbing oleh logika evol us i  dan pengalaman 
perkembangan industri . Sepertinya cukup  punya harapan 
bahwa jalan ke masa depan akan menjadi cemerlang, walau 
d i i ri ngi dengan guncangan persaingan untuk sampai pada 
indeks yang dapat d i lembagakan secara permanen. Tidak 
semua i ndeks yang ada akan bertahan, beberapa indeks 
mungki n bergabung, dan beberapa i ndeks yang la in mungki n 
h i lang lenyap. Sela in itu, beberapa metode dan fokus yang 
mendasari penyusunan indeks dapat menjad i lebih menonjol , 
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sementara yang lain tak d i pi l i h  karena bertentangan, atau 
kurangnya permintaan atau layu oleh pasokan.  

Sampai dengan saat i n i  belum jelas indeks yang mana 
dari i ndeks- indeks yang d ibahas mas ih akan bertahan dalam 
l ima tahun ke depan . Namun mengingat pentingnya ukuran 
i ndeks tersebut, maka beberapa i ndeks mungki n masi h akan 
bertahan dalam sepu luh  atau dua pu luh tahun  ke depan, 
walaupun indeks tersebut telah mengalami penyesuaian secara 
parsia l .  Karena itu tidak dalam posis i  untuk mengatakan bahwa 
" i ndeks i n i "  yang akan berjaya, dan " i ndeks itu" yang akan 
terpuruk. Sebab beberapa indeks lebih komprehensif dan kuat 
secara i lmiah dari pada i ndeks yang lai nnya. Masi ng-masing 
memi l iki kekuatan dan kelemahan dan mereka tentu berbeda
beda kegunaan dan keberlakuannya, tergantung pada tujuan 
pen i laiannya. Al i h-al i h  d ipaksa untuk memi l i h  pemenang, 
seperti nya akan lebi h baik  berusaha untuk mengintegrasikan 
pelajaran yang d itawarkan oleh masing-masi ng indeks yang ada 
sampai saat ini dan menjadi bahan baku dalam penyusunan 
indeks yang lebih baik. 

Sayangnya, untuk memutuskan pelajaran apa yang 
paling penting adalah bukan perkara mudah. Beberapa i ndeks 
yang ada telah d i uj i  secara tepat terhadap langkah- langkah 
tuj uan pembangunan kota. Dipahami semua i ndeks kreatif 
tersebut tampak bersifat relatif dan bukan bern i lai absol ut, 
karena menyi ratkan proyeksi .  Tetapi relativitas tersebut 
belum si stematis dan teruj i secara i lmiah, pal i ng tidak karena 
kebaruan indeks tidak d i perbolehkan untuk menggunakan data 
dari tren longitud inal .  Pada saat pen i laian indeks harus 
d idasarkan pada peristiwa yang obyektif dan akurat, seperti 
i ndeks harga konsumen yang mengukur i nflasi ,  dapat segera 
d ibuktikan kebenarannya. 

Dengan demikian dapat d i ri ngkas bahwa l ndeks Kota 
Kreatif telah banyak d i rumuskan oleh berbagai pihak dengan 
banyak sudut pandang, walaupun mas ih mungki n ada i ndeks 
kreatif yang belum d ibahas. Pada akhi rnya, keanekaragaman 
perspektif i ndeks kreatif tersebut dapat d ikembal ikan kepada 
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defi n is i  l ndeks itu send iri ,  bahwa " l ndeks d i rancang untuk 
merangkum is i ,  ruang l i ngkup, dan d i namika fenomena yang 
kompleks, serta menyed iakan satu i nd ikator untuk 
menggambarkan satu set kompleks variabel, aktivitas, dan 
peristiwa". (An index is designed to summarize the content, 
scope, and dynamics of a complicated phenomenon, to provide a 
single indicator to describe a complex set of variables, activities, 
and events). 

Barangkal i  sekarang merupakan waktu yang tepat 
untuk menyempurnakan dan memi l i h  defi n is i  indeks kreatif 
yang dapat d i lembagakan .  Tentu tujuannya adalah untuk 
mencapai titi k puncak penyusunan indeks kreatif dengan 
sebuah proposal indeks kreatif yang lebih terintegrasi dan 
unggul, bukan hanya indeks kreatif yang sekedar berbeda atau 
berla inan. Keti ka mayoritas penyusunan indeks kreatif 
d ikaitkan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif, maka 
muncu l  gagasan untuk menyusun i ndeks kreatif yang terkait 
dengan upaya pengembangan budaya/peri laku kreatif. 
Premisnya sederhana, bahwa ekonomi kreatif dapat tumb1,.1h 
dan berkembang bi la tersed ia i nsan- insan kreatif. Namun 
bukan dengan pendekatan florida yang membangun kelas 
kreatif dengan menghad i rkan "orang l uar", melai nkan 
d i lakukan dengan cara memuncu lkan "orang setempat". 
Artinya bagaimana mendorong masyarakat untuk dapat 
berperi laku kreatif, karena bi la "vi rus kreatif' sudah melekat 
pada warga masyarakat, maka dapat d i n i scayakan kegiatan 
ekonomi kreatif akan tumbuh dan berkembang secara 
otomatis. 
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BAB V. SUBSTANSI ANUGRAH BAKSYACARAKA 

5 . 1 .  Pembangunan Karakter Bangsa dan Revolusi 
Mental. 

5. 1 . 1 .  Strategi Pembangunan Karakter Bangsa melalu i  
Pembudayaan 

Memperhatikan situasi dan kondis i  karakter bangsa 
yang memprihatinkan, pemerintah mengambi l  i n i s iatif untuk 
memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. 
Pembangunan karakter bangsa seharusnya menjad i arus utama 
dalam pembangunan nasional .  Arti nya, setiap upaya 
pembangunan harus sela lu d ipiki rkan keterkaitan dan 
dampaknya terhadap pengembangan karaker. Hal itu tecermin 
dari  m1s 1  pembangunan nasional yang memposis ikan 
pend id ikan karakter sebagai misi pertama dari delapan mis i  
guna mewujudkan v1s 1  pembangunan nasional, seperti 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Undang-U ndang Nomor 1 7  
Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh ,  
kompetitif, berakh lak mu l ia, dan bermoral berdasarkan 
Paricas i la, yang d ici r ikan dengan watak dan pri laku manusia 
dan masyarakat I ndonesia yang beragam, beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi  l u hur, 
bertoleran, bergotongroyong, berj iwa patrioti k, berkembang 
d inamis, dan berorientasi i ptek. 

Pembangunan karakter bangsa memi l i ki u rgensi yang 
sangat l uas dan bersifat mu ltid imensional .  Sangat l uas karena 
terkait dengan pengembangan mu ltiaspek potensi-potensi 
keunggulan bangsa dan bersifat mu ltid imensional karena 
mencakup d imensi-dimensi kebangsaan yang h i ngga saat i n i  
sedang dalam proses "menjad i" . Dalam ha l  i n i  dapat j uga 
d i sebutkan bahwa ( I )  karakter merupakan hal sangat esensial 
dalam berbangsa dan bernegara, h i langnya karakter akan 
menyebabkan h i langnya generasi penerus bangsa; (2) karakter 
berperan sebagai "kemudi" dan kekuatan seh i ngga bangsa i n i  
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tidak terombang-ambing; (3)  karakter tidak datang dengan 
send i ri nya, tetapi harus d ibangun dan d ibentuk untuk menja9 i 
bangsa yang bermartabat. Selanj utnya, pembangunan karakter 
bangsa akan mengerucut pada tiga tataran besar, yaitu ( I )  
untuk menumbuhkan dan memperkuat jati d i ri bangsa, (2) 
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repub l ik  I ndonesia 
(N KRI) ,  dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat 
I ndonesia yang berakhlak mu l ia dan bangsa yang bermartabat. 

Pembangunan karakter bangsa harus d iaktual isas ikan 
secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka 
memantapkan landasan spi ritual ,  moral ,  dan eti ka 
pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati d i ri 
bangsa dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam naungan NKRI .  Pembangunan karakter bangsa harus 
d i lakukan melal u i  pendekatan sistematik dan i ntegratif dengan 
mel i batkan kel uarga; satuan pend id ikan; pemerintah;  
masyarakat termasuk ternan sebaya, generasi muda, lanj ut 
us ia, med ia massa, pramuka, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi pol iti k, organ isasi profes i ,  lembaga swadaya 
masyarakat; kelompok strategis seperti el ite struktural ,  e l ite 
po l it ik, wartawan, budayawan, agamawan, tokoh adat, serta 
tokoh masyarakat. Adapun strategi pembangunan karakter 
dapat d i lakukan melal u i  sosial isasi , pend id ikan, pemberdayaan, 
pembudayaan, dan kerja sama dengan memperhati kan kondis i  
l i ngkungan dan kebutuhan masyarakat serta pendekatan 
mu ltid i s ip l in  yang tidak menekankan pada indoktri nas i .  

Dalam rangka meni ngkatkan pembangunan karakter 
yang berhas i l  guna, d iperl ukan upaya-upaya nyata antara la.i n 
penyusunan desai n pembangunan karakter secara nasional ,  
penyusunan rencana aksi nasional secara terpadu, 
pencanangan pembangunan karakter bangsa oleh Pres iden 
Repub l ik  I ndonesia sebagai tonggak d imu lai nya revital isasi 
pembangunan karakter bangsa, serta implementasi 
pembangunan karakter oleh semua komponen bangsa dan 
aktual isasi n i la i -n i lai karakter secara nyata dalam keh id upan 
berbangsa dan bernegara. 
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Sementara itu Pengertian Karakter, Karakter Bangsa, 
dan Pembangunan Karakter Bangsa dapat d isebutkan sebagai 
berikut : 
I )  . Karakter adalah n i la i -n i lai yang khas-ba ik (tahu n i lai 

kebaikan, mau berbuat bai k, nyata berkehid upan bai k, dan 
berdampak baik  terhadap l i ngkungan) yang terpateri 
dalam d iri dan terejawantahkan dalam peri laku . Karakter 
secara koheren memancar dari has i l  olah pik ir, olah hati, 
olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau 
sekelompok orang. Karakter merupakan c iri khas 
seseorang atau sekelompok orang yang mengandung n i lai , 
kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam 
menghadapi kesu l itan dan tantangan. 

2) Karakter Bangsa, adalah kual itas peri laku kolektif 
kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam 
kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, peri laku berbangsa 
dan bernegara sebagai has i l  olah pik ir, olah hati, olah rasa 
dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok 
orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan 
peri laku ko lektif kebangsaan I ndonesia yang khas-baik  
yang tecermin  dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, 
dan peri laku berbangsa dan bernegara I ndonesia yang 
berdasarkan n i la i -n i lai Pancas i la, norma U U D  1 945, 
keberagaman dengan pri ns ip Bhinneka Tunggal lka, dan 
komitmen terhadap NKRI .  

3 ) Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif
s istemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan 
keh idupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan 
dasar dan ideologi, konstitus i ,  haluan negara, serta 
potensi kolektifnya dalam konteks keh idupan nasional, 
regional , dan global yang berkeadaban untuk membentuk 
bangsa yang tangguh, kompetitif, berakh lak mul ia, 
bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, 
d i namis, berbudaya, dan berorientas i l pteks berdasarkan 
Pancasi la dan di j iwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
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Pembangunan karakter bangsa d i lakukan secara 
koheren melal u i  proses sosia l isasi , pend id ikan d�n 
pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja 
sama sel uruh komponen bangsa dan negara.Sedangkan, 
Strategi pembangunan karakter bangsa melalu i pembudayaan 
d i lakukan melal u i  kel uarga, satuan pend id ikan, masyarakat, 
dun ia usaha, partai pol it ik, dan media massa. Strategi 
pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan 
pemantapan n i la i -n i lai baik  guna meningkatkan martabat 
bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud pemodelan, 
penghargaan, pengido laan, fas i l itas i ,  serta had iah dan hukuman. 

Keluarga merupakan tempat pend id ikan pertama dan 
utama bagi seseorang. Pend id ikan dalam kel uarga sangat 
berperan dalam mengembangkan karakter, n i la i -n i lai budaya, 
n i la i -n i lai keagamaan dan moral , serta keterampi lan sederhana. 
Dalam konteks i n i  proses sosia l i sasi dan enku lturasi terjad i 
secara berkelanjutan.  Hal i n i  bertujuan untuk membimbi ng 
anak agar menjad i manusia yang beriman, bertakwa, 
berakhlak mu l ia, tangguh, mand i ri ,  kreatif, i novatif, beretos 
kerja, setia kawan, pedu l i  akan l i ngkungan, dan lai n sebagai nya. 

Peran orang tua dalam membentuk karakter anak 
sangat penti ng. Salah satunya dengan mengajarkan cara 
berbahasa dalam pergaulan sehari-hari kepada anak. T entunya 
banyak contoh la in yang bisa d i kembangkan, yaitu pembiasaan
pembiasaan lai nnya sesuai l i ngkungan/budayanya, misal 
membiasakan menghargai has i l  karya anak walau bagaimana 
pun bentuknya dan tidak memband ingkan has i l  karya anak 
send iri dengan anak lai n atau temannya. 

· 

Keluarga dapat berperan sebagi fondasi dasar untuk 
memu lai langkah- langkah pembudayaan karakter melalu i  
pembiasaan bers ikap dan  berperi laku sesuai dengan karakter 
yang d iharapkan. Pembiasaan yang d isertai dengan teladan dan 
d iperkuat dengan penanaman n i la i -n i lai yang mendasari secara 
bertahap akan membentuk budaya serta mengembangkan 
hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu 
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l i ngkungan kel uarga dapat menjadi pola penting dalam 
pembudayaan karakter bangsa bagi anak dan generasi muda. 

Dalam keh idupan sehari-hari d i  l i ngkungan satuan 
pe�d id ikan, perl u d iterapkan tota l itas pend id ikan dengan 
mengandal kan keteladanan, penciptaan l i ngkungan dan 
pembiasaan hal-hal baik  mela lu i  berbagai tugas dan kegiatan .  
Pada dasarnya, pembudayaan l i ngkungan d i  satuan pend id ikan 
dapat d i lakukan melalu i :  I )  penugasan,  2) pembiasaan, 3)  
pelati han, 4) pengajaran, 5) pengarahan, serta 6) keteladanan. 
Semuanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam 
pembentukan karakter peserta d id ik. Setiap kegiatan 
mengandung unsur-unsur pend id ikan. Hal itu antara la in dapat 
d ij umpai dalam kegiatan kepramukaan yang mengandung 
pend id ikan kesederhanaan, kemand i rian, kerjasama, kecintaan 
pada l i ngkungan, dan kepemimpinan. Dalam kegiatan olahraga 
terdapat pend id ikan kesehatan jasmani ,  penanaman sportivitas, 
kerja sama dan kegigihan untuk berusaha. 

Langkah pertama dalam mengapl ikasikan pend id ikan 
karakter dalam satuan pend id ikan adalah menciptakan suasana 
atau ikl im  satuan pend id ikan yang berkarakter yang akan 
me.mbantu transformasi pend id ik, peserta d id ik, dan tenaga 
kependid ikan menjad i warga satuan pend id ikan yang 
berkarakter. Hal i n i  termasuk perwujudan vis i ,  mis i ,  dan 
tujuan yang tepat untuk satuan pend id ikan.  Semua langkah 
dalam model pembelajaran n i la i -n i lai karakter i n i  akan sal i ng 
berkontribusi terhadap budaya satuan pend id ikan dan 
meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 
Kepribad ian seseorang dapat d i peroleh melal u i  proses yang 
d ialami sejak kelah i ran.  Pada tahap itu, ia mu lai mempelajari 
pola-pola peri laku yang berlaku dalam masyarakatnya dengan 
cara mengadakan hubungan dengan orang lai n .  N i lai - n i lai dan 
norma l uhur  yang telah ada, pada saatnya nanti tentu akan 
mengalami gesekan-gesekan dengan n i lai baru yang mau tidak 
mau akan d i jumpai .  Pada tahap i n i lah maka d iperlukan sebuah 
i nternal i sasi n i lai yang kuat yang perl u d ibangun dan 
d i laksanakan sejak d in i  agar masyarakat maupun warga negara 

149 



sebagai entitas d i  dalamnya mampu menyari ng berbagai 
dampak tersebut sehingga tidak akan keh i langan jati d i ri nya. · 

Pembudayaan d i  masyarakat i n i  dapat d i lakukan 
melal u i  keteladaan tokoh masyarakat, pembiasaan n i lai -n i lai d i  
l i ngkungan masyarakat, pembinaan dan  pengembangan 
hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, penegakan aturan 
yang berlaku. Pemerintah harus menjad i teladan bagi 
pembudayaan karakter bangsa karena pemeri ntah harus dapat 
menjad i contoh warganya. Pemeri ntahan yang baik 
mencerminkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang 
berkarakter mencerminkan warga negara yang berkarakter. 
Pemeri ntah dengan demikian harus sela lu di garda depan 
dalam pembudayaan karakter dengan segala man ifestasi nya. 
Selai n keteladan, pembudayaan dalam l i ngkup pemerintah 
dapat d i lakukan dengan pembiasaan n i lai -n i lai d i  l i ngkungan 
pemeri ntah, pen i ngkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, serta penegakan aturan .  Pembudayaan dalam l i ngkup 
masyarakat pol it ik dapat d i lakukan melal u i  keteladaan tokoh 
pol it ik, pembiasaan n i la i -n i lai d i  l i ngkungan partai pol iti k, 
santun dan beretika dalam berpol itik, pen i ngkatan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta penegakan aturan .  
Pembudayaan d i  dun ia usaha/dun ia industri dapat d i lakukan 
dengan berbagai kegiatan sebagai beri kut: ( I )  i nformas i 
i nformasi yang l uas, aktual dan akurat agar dapat membuka 
ketertutupan pandangan dan wawasan, sehi ngga men imbu l kan 
gai rah untuk melakukan sesuatu yang d iperl ukan untuk 
tumbuh kemauan dan kei nginan berprestasi ,  (2) motivasi dan 
arahan yang dapat menumbuhkan semangat untuk 
melaksanakan sesuatu atau beberapa tugas pekerjaan dengan 
adanya kepercayaan d i ri yang kuat, sehingga ada gai rah untuk 
mewujudkan suatu tuj uan guna melahi rkan pen ingkatan 
produktivitas dan kemampuan d i ri ;  (3) metodologi dan s i stem 
kerja yang memberikan cara penyelesaian masalah dengan 
efektif dan efes ien, dan memberi kan kemungkinan untuk  
memperbaiki prestasi secara terus-menerus h i ngga 
memberikan keah l ian dan profesional itas; (4) terbukanya 
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kesempatan berperan, karena memi l i ki kemauan, prestasi ,  
produktivitas, kemampuan teknis, profesional , seh ingga 
menjad i d i ri nya menjad i manusia potensia l ,  aktual dan 
fungsional .  

Keempat strategi pembudayaan karakter bangsa 
tersebut pada dasarnya akan mendukung pen i ngkatan sumber 
daya manusia yang mempunyai : 
I )  Kreativitas konseptual , mampu mengembangkan gagasan, 

konsep, dan ide- ide cemerlang; 
2) Kreativitas sosia l ,  yang dapat melakukan pendekatan dan 

terobosan-terobosan kemasyarakatan yang strategis; 
3)  Kreativitas spi ritual ,  mampu mengembangkan karakter 

kemanusiaan yang bertakwa dan berkepribadian manusiawi. 
Pengembangan dan pen i ngkatan sumber daya manusia, 

akan melah i rkan potensi manusia yang kreatif, produktif, dan 
berkepribad ian yang pada gi l i rannya akan membentuk karakter 
yang kuat. Hal itu akan bermuara pada keteladanan para 
pelaku dun ia usaha/dun ia industri seh ingga dapat menjad i 
tokoh teladan yang membangun n i lai -n i lai karakter, bai k  bagi 
dun ia usaha/ industri maupun bagi masyarakat l uas, dan mampu 
membangun hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Adapun  pembudayaan d i  med ia massa dapat 
d i lakukan mela lu i  berita-berita yang mendukung pembangunan 
karakter bangsa, keteladaan tokoh media, pembiasaan n i la i
n i lai d i  l i ngkungan med ia massa, pembinaan dan pengembangan 
hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta penegakan 
aturan yang berlaku. 

5. 1 . . 2 Revolusi Mental 

Revolus i  Mental merupakan semangat untuk 
melanjutkan perjuangan besar mengis i  janj i Kemerdekaan yang 
d inyatakan pertama kal i  oleh Presiden Soekarno pada tanggal 
1 7  Agustus 1 957, yang bertuj uan untuk membangkitkan 
kembal i semangat perubahan berkemajuan bangsa I ndonesia, 
sehingga memerlukan gerakan h idup baru untuk mewujudkan 
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Trisakti , yaitu berdau lat d i  bidang pol it ik, berd ikari dalam 
bidang ekonomi dan berkepribad ian dalam kebudayaan . 

Semangat perubahan berkemajuan melal u i  Revolusi 
Mental d ikuatkan kembal i  oleh Presiden Joko Widodo pada 
tahun  20 1 4. Komitmen tersebut menjad i kehendak pol iti k 
Kabinet Kerja yang d ip imp in  Presiden Joko Widodo dan 
Waki l  Presiden J usuf Kal la yang menekankan Revolus i  Mental 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  20 1 5  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
20 1 5-20 1 9. Dukungan rakyat terhadap pentingnya Revoll:Js i  
Mental ,  tercermin dar i  Penyelenggara Negara dan masyarakat 
yang mengaku i bahwa mental atau karakter bangsa I ndonesia 
tengah mengalami berbagai permasalahan seh ingga untuk  
memperbaiki dan  merubahnya memerlukan gerakan bersama 
dengan mel ibatkan semua komponen bangsa secara 
bergotong-royong. 

Mengacu pada berbagai has i l  survei i nternasional dan 
pengakuan I ndonesia sebagai anggota G-20, kita mas ih  
menghadapi berbagai masalah sosia l-budaya yang memerlukan 
cara pik ir, cara kerja, cara h idup dan s ikap yang lebih bai k. 
Menurut Corruption Perception Index (CPI) yang d ikeluarkan 
Transparency International (20 1 4) ,  peringkat I ndonesia adalah 
nomor I 07 dari I 1 4  negara, jauh d i  bawah negara tetangga 
seperti Si ngapura, Malaysia, Thai land dan F i l i pi na. Hal i n i  
d i sebabkan, antar la in o leh  rendahnya pengakuan terhadap 
kekayaan budaya, praktik korupsi pada berbagai send i  
keh idupan, daya saing dan etos kerja yang kurang kompetitif, 
praktik h idup ind ividua l i sti k dan masalah mental itas para 
Penyelenggara Negara dan masyarakat. Bangsa I ndonesia 
memerlukan gerakan perubahan tentang cara pandang 
(mindset), cara p ik ir, cara kerja, cara h idup dan s ikap serta 
peri laku yang berorientasi pada perubahan berkemajuan 
untuk mewujudkan Indonesia yang maju,  makmur, sejahtera, 
modern dan bermartabat berlandaskan n i la i-n i la i Pancas i la. 
Sebagai gerakan, Revolus i  Mental mel i batkan semua s impu l 
s impu l  perubahan para Penyelenggara Negara dan masyarakat 

152 



untuk mengembangkan dan mendokumentasi kan produk
produk  seni dan kreativitas budaya serta mengembangkan dan 
melestarikan warisan budaya. 

Indonesia seperti keh i langan model dan teladan yang 
baik  dari para Penyelenggara Negara, bahkan masyarakat pun 
mengalami keh i langan kepercayaan terhadap Penyelenggara 
Negara dengan mel i hat banyaknya kasus Korupsi , Kolus i  dan 
Nepotisme (KKN) d i  l i ngkungan eksekutif, legislatif, yud ikatif 
dan berbagai i nstrumen sosial lai nnya. Prakti k pandemik 
korupsi in i  sungguh i ron is  dan mas ih terjad i  pada masa paska 
reformas i .  

Dari aspek produktivitas tenaga kerja I ndonesia 
me!lurut Asian Development Bank (ADB, 20 I S) meski naik 
sebesar 60% dalam 1 4  tahun terakh i r, namun kalah jauh oleh 
kenaikan produktivitas negara-negara lai n .  Sebagai 
perbandi ngan, kenaikan produktivitas tenaga kerja China 
adalah l ima kal i  l i pat dalam 1 4  tahun terakh i r. I ndonesia 
bergerak, namun bangsa lain bergerak lebih cepat dan lebih 
produktif. Gerakan Nasional Revolus i  Mental akan mendorong 
akselerasi pen i ngkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. 
Perubahan berkemajuan d i  semua aspek harus terus 
d ikumandangkan dan d i laksanakan agar bangsa I ndonesia lebih 
d isegani  lagi baik  d i  l i ngkungan regional maupun global. Dalam 
mewujudkannya, maka bangsa I ndonesia perl u mencapai 3 
(tiga) tujuan dari GNRM yaitu: 
I )  

2) . 

Mengubah cara pandang, cara pikir, s ikap, peri laku dan cara 
kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan 
sehingga I ndonesia menjad i bangsa yang besar dan mampu 
berkompetis i  dengan bangsa-bangsa lai n d i  dun ia. 
Membangkitkan kesadaran dan membangun s ikap 
optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai 
Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, 
produktif dan berpotensi menjasi bangsa maju dan 
modern dengan fondasi tiga pi lar Trisakti . 
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3)  Mewujudkan I ndonesia yang berdau lat secara pol iti k, 
mand i ri secara ekonomi dan berkepri bad ian yang ku'at 
mela lu i  pembentukan manusia l ndonesa baru yang unggu l .  

Fokus Gerakan Nasional Revolus i  Mental mel iputi 3 
(tiga) masalah mendasar, yaitu : 
I )  Kris is i ntegritas dan pandemik korupsi dalam 

penyelenggaraan negara dan prakti k d i  masyarakat. Pada 
saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan yang 
berat dalam proses demokratisas i .  

2) Lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya sai ng membu'at 
I ndonesia semakin tertinggal d i bandi ngkan negara-negara 
lai n .  Pada saat yang sama I ndonesia memasuki 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

3 )  Kris is identitas d itandai dengan melemahnya budaya 
gotong royong, yang merupakan aset sosia l-budaya 
Indonesia. Pada saat yang sama kita menghadapi 
gempuran gelombang global isasi yang lebih d iwarnai 
dengan n i la i -n i lai i nd iv idual isti k. 

Ketiga masalah mendasar d iatas mempengaruh i  send i 
send i  keh idupan berbangsa dan  bernegara serta apabi la tidak 
d icari solus i nya dapat menghambat upaya mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran pada jangka menengah dan 
panjang. Gerakan Nasional Revolus i  Mental d i harapkan dapat 
merubah peri laku kolektif bangsa secara bersama-sama 
menuju perilaku baru melalu i  gerakan yang mel ibatkan semua 
unsur, baik  Penyelenggara Negara maupun masyarakat. 

Revolus i  Mental adalah Gerakan untuk mengubah cara 
pik ir, cara kerja, cara h idup dan s ikap serta peri lakubangsa 
Indonesia yang mengacu n i lai -n i lai i ntegritas, etos kerja dan 
gotong royong berdasarkan Pancasi la yang berorientasi pada 
kemajuan, agar I ndonesia menjad i negara yang maju ,  modern, 
makmur, sejahtera dan bermartabat. 

Revolus i  Mental merupakan gerakan yang mel ibatkan 
seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nya� 
Penyelenggara Negara dan seluruh elemen masyarakat Secara 
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nasional unsur pelaksana gerakan in i  setidaknya terd iri atas 4 
(empat) pelaku utama yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif, 
legislatif, yudikatif), masyarakat, dunia usaha dan dunia 
pendidikan. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 
memerlukan in isiatif semua unsur Penyelenggara Negara dan 
masyarakat untuk bersama-sama secara bergotong-royong 
mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju 
sesuai harapan rakyat Bentuk nyata dari gerakan in i  selain 
berupa in isiatif semua unsur, juga didukung oleh berbagai 
simpul perubahan yang telah dan sedang berlangsung dalam 
masyarakat mulai dari birokrasi yang melayani, peningkatan 
penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, h ingga 
berbagai inis iatif yang melibatkan para pemangku kepentingan 
secara bergotongroyong untuk mewujudkan perilaku kolektif 
yang berintegritas dan beretoskerja. Semua komponen bangsa 
berperan sebagai agen perubahan yang merupakan bentuk 
nyata aktivitas GNRM. Sesuai dengan Gambar 5. 1 d i  bawah 
in i �  

Gambar 5. 1 .  E mpat Pelaku Utama G N RM 

Dunia Usaha Dunia 
Pendidikan 

Di dalam RPJMN 20 1 5-20 1 9  d ijabarkan secara jelas 
arah pembangunan presiden Jokowi - Jusuf Kalla sesuai 
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Trisakti dan Nawacita Selain capaian aspek material, 

pembangunan sosial-budaya juga mendapat perhatian besar, 
termasuk bagaimana mengatasi berbagai ketimpangan. 

Pembangunan yang berpihak kepada rakyat dilakukan 
dengan menguatkan arah pembangunan yang lebih berorientasi 
pada keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemajuan dan kemakmuran sebagai hasil pembangunan harus 
mampu menangani kesenjangan dan ketimpangan kelompok 

pendapataan dan memajukan kawasan atau daerah-daerah 
yang selama ini tertinggal, baik Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) maupun daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan wilayah
wilayah lainnya. Hal ini terlihat pada Strategi Pembangunan 
Nasional yang meliputi norma pembangunan Kabinet Kerja 
dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan yaitu Dimensi 

Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggul 
serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dimensi 
Pembangunan Manusia salah satu unsurnya adalah 

mental/karakter bangsa seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 6. 2. Strategi Pembangunan Nasional 
Sumber: RPJMN 20 15-2019 
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Revolus i  Mental penting dalam menentukan kemajuan 
suatu bangsa. Revolus i  Mental d imu lai dari perubahan alam 
p iki ran yang membawa perubahan cara kerja dan cara h idup 
dalam meraih cita-cita dan mencapai tuj uan bernegara. 
Reyolus i  Mental membangkitkan kesadaran untuk berprestasi 
ti nggi, produktif menuj u bangsa yang bermartabat, modern, 
maju ,  makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasi la. Revolus i  
Mental berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sebagai 
gerakan yang mel ibatkan sel uruh komponen bangsa dengan 
mensinergikan peran institus i pemeri ntahan bersama-sama 
rakyat, i nternal i sasi n i la i -n i la i i nstrumental pada ind ividu, 
kel uarga, i nstitus i sosial , masyarakat l uas dan lembaga negara. 
Keberhasi lan Revolus i  Mental menyaratkan manusia unggu l 
dengan pendid ikan yang baik, memi l i ki keahl ian dan 
keterampi lan, menguasai teknologi , pekerja keras, mempunyai 
etos kerja serta komitmen yang ti nggi untuk bekerja dan 
bers inergi secara bergotong-royong. 

Terdapat 3 rumpun n i lai i nstrumental Revolus i  Mental 
yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Revolus i  
mental d idukung oleh moda l dasar yang d im i l i ki oleh Bangsa 
I ndonesia yakni posis i  georafis yang strategis sebagai negara 
maritim, geo-ekonomi dan geo-pol itik strategis sebagai 
kekuatan ekonomi pol iti k, j um lah penduduk yang besar, 
kekayaan sumber daya alam yang ti nggi dan modal sosial yang 
sudah terbangun .  

Peri laku-peri laku dari aktual isasi n i la i -n i lai i nstrumental 
Revolus i  Mental akan membentuk budaya baru yang 
mendorong terwujudnya Trisakti sebagai prasyarat menjad i 
bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan 
sej�htera berdasarkan Pancasi la. 

Sebagai sebuah gerakan Revolus i  Mental mengandung 
8 (delapan) prins ip, yaitu: 
(i) Merupakan gerakan sosial untuk mendorong kemajuan 

I ndonesia. 
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(ii) Pemerintah bertekad untuk menjamin kesungguhan dan 
keberlanjutan gerakan revolus i  mental .  

(iii) Bersifat l i ntas-sektoral ,  mel i puti seluruh kementerian, 
lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. 

(iv) Bersifat partis ipatif, 
pemerintah, dun ia 
masyarakat. 

merupakan 
usaha, dun ia 

kolaborasi antara 
pend id ikan dan 

(v) Diawal i  dengan program pemicu (value attack) untuk 
mengubah peri laku masyarakat secara cepat dan 
konkrit. 

(vi) Program d i rancang secara ramah pengguna, populer dan 
bagian dari gaya h idup. 

(vii) Ni la i -n i lai yang d ikembangkan tersebut bertuj uan untuk 
mengatur keh idupan sosial dan moral itas pub l ik, bukan 
terbatas pada moral itas privat. 

(viii) Dapat d i ukur dampaknya. 
Kedelapan prins ip  G N RM tersebut menunjukkan, 

terdapat upaya-upaya untuk melakukan perubahan 
fundamental karakter, kepribad ian dan peri laku bangsa. 

Kerangka piki r Revolus i  Mental mengacu pada 
dokumen RPJMN sesuai Gambar 5 .3 sebagai berikut: 
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Gambar 5.3. Kerangka Pikir Gerakan Nasional 
Revolusi Mental 

Gambar 5. 3 di atas menunjukkan pentingnya 
implementasi gerakan sebagai bagian tak terpisahkan dari 
landasan filosofis dan rasionalnya yang telah dipayungi RPJMN 
2015-2019. 

Visi GNRM adalah: 
"T erwujudnya Penyelenggara Negara dan masyarakat 
Indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dengan 
semangat gotong royong". 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi GNRM adalah: 

(i) Memperkuat nilai integritas, etas kerja, dan gotong 
royong sebagai perwujudan cara pikir, cara kerja, cara 
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h idup dan s ikap serta peri laku para Penyelenggara Negara 
dan masyarakat; 

( i i )  Mempraktikkan n i lai i ntegritas, etos kerja, dan gotong 
royong dalam keh idupan masyarakat; 

( i i i )  Melembagakan n i lai integritas, etos kerja, dan gotong 
royong secara s istemik dan terstruktur pada 
Penyelenggara Negara dan masyarakat; 

( iv) Memperluas keterl i batan Penyelenggara Negara dan 
masyarakat dalam membangun i ntegritas, etos kerja, dan 
gotong royong; 

(v) Meni ngkatkan penegakan aturan-aturan yang mengacu 
pada n i lai i ntegritas, etos kerja, dan gotong royong 
terhadap Penyelenggara Negara; 

N i la i -n i lai GNRM mel iputi: 
(i) l ntegritas. l ntegritas adalah kons istens i  dan keteguhan 

yang tak tergoyahkan dalam menjun jung ti nggi n i la i -n i lai 
l uhur  dan keyaki nan yang menyelaraskan hubungan 
d iantara ti ndakan dengan n i lai dan prins ip  keh idupan .  
l ntegritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang 
mengarahkan karakter dan peri laku seseorang secara 
bertanggung jawab. Bentuk penjabaran n i lai l ntegritas 
antara lain jujur, dapat d ipercaya, berakhlak mul ia, 
bertanggungjawab dan konsisten. 

(i i)  Etos Kerja. Etos Kerja adalah semangat kerja yang 
menjad i C l n  khas dan keyakinan seseorang atau 
masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan 
kepribad ian, peri laku, dan karakter i nd iv idu yang 
bersangkutan .  Etos kerja antara lai n terd i ri dari n i lai daya 
saing, optimis, i novatif, produktif dan berj iwa 
patriot. 

(iii) Gotong royong. Gotong royong merupakan n i lai yang 
telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat 
I ndonesia d ikenal sejak lama telah menggunakan cara 
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kerjasama d idalam menyelesaikan setiap masalah yang 
mereka hadapi . Bentuk n i la i gotong royong antara lai n 
terd i ri dari kepekaan, kerjasama, sol idaritas, 
peri laku tolong menolong, komunal, berorientasi 
pada kemaslahatan dan nasionalis. 

5.2. Pengembangan Peri laku Kreatif Masyarakat 

Walaupun d ipahami makna kreativitas itu berbeda
beda antar bangsa dan negara sebagaimana d iuraikan 
sebelumnya, namun Kreativitas d idefi n is ikan oleh Webster 
sebagai "kecakapan memuncu lkan sesuatu yang baru" .  
Kreativitas merupakan sebuah proses mental yang mel i batkan 
pemuncu lan ide-ide dan konsep-konsep yang ada. Sementara 
itu; menu rut Febe Chen (20 I 0), kreativitas merupakan proses 
"menciptakan, menemukan, mengimaj i nas ikan, mengkonsep
s ikan, mengkonstruks ikan, membentuk, memproduksi ,  
menghas i lkan, mel i hat masa depan atau kemampuan 
mempred iksi kecenderungan yang baru, kemampuan 
menganal is i s  kebutuhan pasar atau masyarakat, kemampuan 
memel i hara alam". Kreativitas j uga d iarti kan sebagai "proses 
mental yang menghas i lkan sol us i ,  ide, konsep, artistik, teori 
atau produk yang baru/ un ik" .  

Seseorang, komun itas, organisasi dan bangsa dapat 
menjad i kreatif karena memi l iki budaya/peri laku kreatif. 
Kemampuan kreatif tidak sama sekal i  terlepas dari pengaruh 
kebudayaan dan pengaruh masyarakat sekitarnya. Muncu l  dan 
berkembangnya kreativitas tidak lepas dari pengaruh 
kebudayaan serta pengaruh masyarakat d imana ind ividu itu 
h idup dan berkarya. Budaya adalah akumu lasi produk kreatif 
ya�g d iabad ikan dalam bentuk tertentu. Manusia tidak dapat 
h idup tanpa budaya. Dengan demikian keterkaitan budaya, 
manusia dan kreativitas memberi arti bagi keh idupan. lk l im 
kebudayaan yang ikut membentuk peri laku kreatif antara la in 
keleluasaan untuk berpiki r dan mengemukakan gagasan, 
keterbukaan menyerap berbagai rangsangan budaya yang 
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beragam, penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi ,  dan 
seterusnya. 

Menurut F ink (2005), secara garis besar kemampuan 
yang d i butuhkan dalam era konseptual , adalah : 
a.  High Concept, yaitu kemampuan untuk menciptakan 

kei ndahan emosional dan arti sti k, kemampuan mengenal i  
pola-pola perubahan dan pel uang-pel uang kemampuan 
menghas i lkan produk yang mampu menceritakan sesuatu 
dan kemampuan untuk mengkombinasi kan gagasan
gagasan menjad i penemuan-penemuan baru dan oris i n i l .  · 

b .  High Touch, yaitu kemampuan untuk berempati, 
memahami cara berinteraksi ,  dalam suatu komun itas, 
mampu menemukan kebahagiaan dari d i ri send iri dan 
menu larkannya kepada orang lai n ,  dan kemampuan untuk 
terus berusaha dalam mengejar tuj uan dan makna h idup. 

Untuk dapat memi l i ki kemampuan tersebut, maka 
ind ividu d iharapkan memi l i ki enam pemik iran agar mampu 
bersai ng atau berkompetis i  d i  masa depan, yaitu sebagai 
beri kut: 
a. Not just function but also Design. Desain dapat 

d idefin i s ikan sebagai karakter alami manusia untuk 
membentuk dan menjad ikan l i ngkungannya menjad i 
tempat yang mampu memenuh i  kebutuhannya dan 
memberikan makna kepada h idup manusia tanpa men i ru 
era sebe lumnya. Desain memberi kan kita keun ikan dalam 
meningkatkan kual itas h idup dan menci ptakan produk  
yang tidak biasa. 

b. Not just argument but also Story. Kemampuan untuk 
menciptakan suatu produk yang mampu bercerita dan 
mampu membuat konsumen untuk terus mengi ngatnya. 
Produk-produk yang mampu bercerita sehingga 
memberikan daya imaj i nasi dan menginsp irasi 
konsumennya, bahwa produk tersebut merupakan 
kebutuhan manusia dalam men ingkatkan kual itas 
h idupnya. 
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c. Not just focus but also Symphony. Simfoni  
menggambarkan kemampuan untuk menyatukan gagasan
gagasan menjad i sesuatu yang bern i lai dan bermakna. 
S imfon i  adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
dari hal-hal yang kel i hatannya tidak berkaitan menjad i 
sesuatu penemuan yang baru. 

d .  Not just logic but also Empathy. Empati berarti 
kemampuan untuk membayangkan d i ri kita pada posis i  
orang lai n dan merasakan apa yang d i rasakan oleh orang 
lain tersebut. Di  saat hampir semua pekerjaan dapat 
d ikerjakan oleh komputer, maka salah satu fungsi yang 
tidak dapat d igantikan oleh komputer dan teknologi 
adalah empati . 

e. Not just seriousness but also Ploy. Kesuksesan dalam 
bekerja dating ketika seseorang menikmati dan mencintai 
apa yang ia kerjakan. Bekerja pada bidang-bidang yang 
sangat d igemari akan menciptakan produktivitas yang 
ti nggi dan kual itas h idup. 

f. Not just accumulation but also Meaning. Makna 
menjadi aspek yang sangat penting dalam pekerjaan dan 
h idup bermasyarakat. Bekerja dan berkreas i seharusnya 
tidak sekedar menumpuk pengalaman, namun juga 
memberikan kesenangan dan meningkatkan kual itas 
h id up. 

Selanjutnya, Howard Gardner (2006) menyatakan ada 
5 ( l ima) pola pik ir (mind) yang d ibutuhkan dalam menghadapi 
situasi persaingan atau kompetis i  d i  masa depan, yaitu : 
a. Pola pik ir d i s i pl i ner (the Disciplinary Mind) . Pola pik ir i n i  

dapat d iperoleh dari lati han atau pend id ikan sekolah. Pola 
Piki r d is ip l iner hanya berfokus pada apa yang sudah 
d i lati h .  

b. Pola p iki r  menyintesis  (the Syntheisizing Mind) . Pola pikir 
in i  mampu untuk memi lah i nformasi yang penting dan 
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yang bukan dari pengetahuan yang d i perolehnya dan 
dapat d imanfaatkan untuk d i ri send i ri atau orang lai n .  

· 

c. Pola pikir mencipta (the Creating Mind). Pola piki r ini tidak 
hanya mampu menyaring i nformasi dan pengetahuan yang 
d im i l i ki ,  tetapi j uga mampu menggunakan i nformasi · 
tersebut untuk menciptakan sesuatu . l n san kreatif akan 
menggunakan i nformasi yang ada/d i peroleh sebagai 
"masukan" untuk menciptakan sesuatu . 

d .  Pola p ik ir menghormati (the Respeafu/1 Mind). Pola piki r 
m1 merupakan kemampuan untuk menghargai ,  
menghormati , bers impati, dan memahami perbedaan 
yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan lai n 
perkataan seseorang yang sangat toleran terhadap 
perbedaan d i  sekitarnya. 

e. Pola piki r eti s (the Ethical Mind). Kemampuan untuk 
menggabungkan berbagai peran dengan bai k, sebagai 
ind ividu, sebagai pekerja, sebagai warga negara, dan 
senantiasa berusaha menjalankan berbagai perannya 
dengan benar untuk mendatangkan maslahat bagi 
l i ngkungan sekitar dan masyarakatnya. 

Dari berbagai pendapat para pakar, dapat d idefi n is ikan 
ada sembi lan faktor yang berpengaruh terhadap upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif i nd ividu dan 
masyarakat, yang d i sebut creativogenic culture society. 
Kesembi lan faktor tersebut ia lah: 
I )  Tersed ianya sarana-sarana kebudayaan; 
2) Keterbukaan terhadap rangsangan budaya yang beragam; 
3) Penekanan pada proses becoming, tidak hanya being; 

4) Adanya kelel uasaan bagi berbagai media kebudayaan, 
tanpa d iskrimi nas i ;  

5) Berkurangnya tekanan psikologi sosial setelah sekian lama 
masyarakat d icekam oleh pen indasan d�n 
keterkungkungan; 
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6) Keterbukaan terhadap segala rangsangan budaya, 
termasuk rangsangan budaua yang kontras sekal ipun ;  

7 )  Adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan yang 
d ivergen ;  

8 )  . Adanya i nteraksi antara para pakar yang menguasai 
bidangnya; 

9) Adanya promosi, had iah, dan insentif bagi orang-orang 
yang berprestasi .  

Dari faktor-faktor tersebut terl i hat bahwa "creativity 
does not occur at random, but enhanced by environment factors". 
Dengan lai n perkataan,  kreativitas tidak muncu l  secara acak, 
tetapi akan sangat d i pengaruh i  oleh faktor-faktor l i ngkungan 
sekitarnya. Kesembi lan faktor tersebut perlu d ic iptakan dan 
didorong oleh setiap aktor pelaku kreatif. M i sal nya, 
pemeri ntah sebagai salah satu aktor pengembang peri laku 
kreatif dapat menciptakan kesembi lan faktor tersebut mela lu i  
fungsinya sebagai regu lator, fas i l itator dan penegakan hukum. 
Demikian pu la  dengan komponen aktor lai nnya dapat 
mengin i siasi dan mengorganisasikan berbagai faktor-faktor 
tersebut sesuai dengan fungsi yang d iembannya. Namun 
demikian peran dan fungsi dari aktor pengembang budaya 
kreatif perlu d ikoord i nas ikan dan d is inergi kan,  sehi ngga tidak 
ada faktor yang sangat berlebihan d i laksanakan dan tidak ada 
faktor yang sangat sed ikit d i laksanakan bahkan a lpa d i i n isiasi 
oleh aktor pengembang budaya kreatif. Oleh karena itu tidak 
dapat d ipungki ri bahwa keberhasi lan dalam gerakan 
pemberdayaan masyarakat berperi laku kreatif akan 
berlandaskan pada spi rit atau semangat gotong royong, 
ker.jasama atau s inergitas antar aktor pengembang budaya 
kreatif dalam menghad i rkan ataupun menyed iakan faktor
faktor l i ngkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan 
budaya/peri laku kreatif. 

165 



5.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif ( lnpres No.6 
Tahun 2009). 

Perkembangan keh idupan dun ia ekonomi saat ini telah 
mengalami pergeseran parad igma, yaitu dari ekonomi berbasi s  
sumberdaya (alam) ke  parad igma ekonomi berbasis  
pengetahuan atau kreativitas. Pergeseran tersebut terjad i  
karena parad igma ekonomi berbasis sumberdaya alam yang 
selama i n i  d ipandang cukup efektif dalam mengakselerasi 
pembangunan ekonomi d ianggap telah gagal mengadaptasi d�n 
mengakomodasi berbagai perubahan l i ngkungan.  

Alvi n T offler da lam bukunya The Third Wave dan 
Previews and Premises memetakan pentahapan (sequential) 
gelombang ekonomi dun ia menjad i empat tahap. Pertama, 
gelombang ekonomi berbasi s  pertanian/agrib isn is  (agricultural 
economy) .  Kedua, gelombang ekonomi berbasis i ndustri 
(industrial economy) .  Ketiga, gelombang ekonomi berbasis  
teknologi komun ikasi dan i nformasi (information economy) .  
Keempat, gelombang ekonomi berbasis  kreativitas (creative 
economy) .  

John Howkins (200 I )  mendefi n is ikan ekonomi kreatif 
sebagai kegiatan ekonomi yang menjad ikan kreativitas, 
budaya, warisan budaya dan l i ngkungan sebagai tumpuan masa 
depan.  Dengan demikian konsep ekonomi kreatif 
sesungguhnya adalah wujud dari upaya mencari model 
pembangunan berkelanjutan sebagai suatu i kl im ekonomi yang 
berdaya sai ng dan memi l i ki cadangan sumberdaya terbarukan 
melal u i  eksploitasi modal kreativitas. Dengan kata lai n ,  
ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumberdaya 
terbarukan berupa ide, ta lenta dan kreativitas. 

Indonesia d ikarun iai l i ngkungan/ekosistem dan 
sumberdaya alam yang berl impah dan beragam. Kepulauan 
N usantara j uga d ikarun iai keragaman budaya/budaya yang 
beragam (mu lti ku ltu ral) .  Kekayaan sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia tersebut merupakan potensi 
pengembangan kreativitas maupun bahan baku utama proses 
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ekonomi/ industri kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif 
semakin d ipercepat dengan struktur  umur  penduduk  usia 
muda sebagai sumber energi kreatif yang meluap. 

Dengan mempertimbangkan potensi tersebut, maka 
Pemerintah I ndonesia telah memutuskan untuk 
mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu andalan 
perekonomian nasional pada masa depan . Hal ini sejalan 
dengan keyakinan bahwa negara atau bangsa yang memi l i ki 
keunggulan kompetitif dalam ekonomi kreatif akan berperan 
besar dalam perkembangan ekonomi dunia masa depan. 

lmplementasi ekonomi kreatif adalah melaksanakan 
segala arahan dan target yang telah d itetapkan dalam Cetak 
Bi ru (Blue Print) Pengembangan Ekonomi Kreatif I ndonesia 
2009-2025. Salah satu bentuk implementasi adalah dengan 
d iterbitkannya lnstruksi Presiden Nomor 6 tahun  2009 
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Selanj utnya, di bawah 
koord i nasi Kemenko Kesra, 27 kementerian dan lembaga 
serta selu ruh gubernur, bupati/wal i kota, bersama-sama 
mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 
Dukungan tersebut mencakup pengembangan kegiatan 
ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampi lan, dan 
bakat ind ividu untuk menciptakan daya kreasi dan daya ci pta 
i ndividu yang bern i lai ekonomis dan berpengaruh pada 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. l npres m1 j uga 
menetapkan sasaran, arah dan strategi pengembangan 
ekonomi kreatif. Cakupan pengembangan ekonomi kreatif 
terd i ri dari 1 6  sub sektor, yaitu mel i puti: (a) periklanan, (b) 
arsitektur, (c) pasar sen i  dan barang anti k, (d) keraj i nan, (e) 
desain ,  (f) fash ion(model), (g) fi lm-video, (h) fotografi , ( i )  
permainan i nteraktif, ( j ) mus ik, (k) sen i  pertunjukan, ( I )  
penerbitan dan percetakan, (m) layanan komputer dan pi ranti 
l unak, (n) rad io dan televis i ,  (o) riset dan pengembangan, dan 
(p) ku l i ner. 

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan 
budaya/peri laku kreatif masyarakat, maka tidak semua 
subsector ekonomi kreatif tersebut menjad i bagian dari 
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"matra pen i laian", melai nkan hanya I 0 (sepu luh)  subsektor 
ekonomi kreatif saja yang akan d i lakukan pen i laian yaitu 
subsektor ekonomi kreatif yang berbas is budaya, yaitu (a) 
Ars itektur, (b) fesyen, (c) keraj i nan, (d) mus ik, (e) F i lm dan 
Video, (f) Fotografi, (g) Pasar seni dan Barang Anti k, (h) Sen i 
Pertunj ukan, ( i )  Permainan l nteraktif, dan (j) Ku l i ner. 

5 .4. Dinamika Peri laku Menurut Model Ekologi 
Bronfenbrenner. 

Secara garis besar ada tiga jenis orientasi teori 
ps i kologi dalam menjelaskan dan mempred iksi peri laku 
manusia. Pertama, d inamika peri laku itu d isebabkan faktor dari 
dalam d i ri manusia (model detemin isti k) . Ked ua, d i namika 
peri laku itu d isebabkan pengaruh faktor l i ngkungan (model 
behavioristik). Ketiga, d i namika peri laku itu d isebabkan oleh 
faktor pengaruh i nteraksi antara manusia dengan l i ngkungan 
(model ekologi) .  Antara orientas i teori ps ikologi model 
determin istik dan orientasi teori ps ikologi model behavioristi k 
tampaknya sal i ng bertentangan atau sal i ng berto lak belakang 
dalam menjelaskan peri laku manus ia. Karena itu lah i r  orientas i 
teori ps ikologi yang ketiga, yaitu teori psikologi model ekologi . 
Orientasi teori ps ikologi model ekologi i n i  merupakan upaya 
s intesa dari kedua teori sebe lumnya. 

Premis dasar dari model ekologi i n i  menyatakan 
bahwa peri laku manusia sela in  d isebabkan faktor l i ngkungan, 
j uga d isebabkan faktor i nternal dari manusia. Artinya manusia 
dapat mempengaruh i  l i ngkungan, dan l i ngkungan dapat 
mempengaruh i  manus ia. Salah satu teori besar yang 
menekankan i nteraks i manusia dengan l i ngkungan dalam teori 
psikologi adalah "pendekatan medan gaya" dari Kurt Lewin 
dengan formula B = f (E, 0). Dimana peri laku manusia 
merupakan fungs i dari l i ngkungan dan organisme. Berdasarkan 
premis dasar tersebut muncu l  beberapa "teori m in i "  dalam 
i lmu ps ikologi, seperti teori beban l i ngkungan, teori hambatan 
peri laku, teori level adaptas i ,  teori stress l i ngkungan dan teori 
ekologi . 
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Selai n itu, teori psi kologi model ekologi tersebut 
memuat dengan kental perspektif sosia l-budaya, bahwa 
perkembangan peri laku d ipengaruh i  oleh s istem l i ngkungan, 
mu lai dari l i ngkungan masukan yang beri nteraksi langsung 
dengan agen-agen sosial sampai dengan masukan l i ngkungan 
kebudayaan yang berd imensi sangat l uas. "Ecological models of 
human development" (model ekologi pembangunan manusia} 
d itu l i s  secara garis besarnya oleh Urie Bronfenbrenner dalam 
Buku International Encyclopedia of Education, Vol 3, 2nd ed, 
1 994, 1 643- 1 64 7, Elsevier Sciences, Ltd, Oxford, England. T eori 
psikologi model ekologi dari Urie Bronfenbrenner tersebut 
menyatakan bahwa peri laku seseorang tidak berd i ri send iri ,  
melainkan pengaruh atau dampak dari i nteraksi orang yang 
bersangkutan dengan l i ngkungan di luarnya. Menurut U rie 
Bronfenbrenner terdapat 5 ( l ima) s i stem l i ngkungan yang 
mempengaruh i  peri laku manusia, dan s istem-sistem tersebut 
merentang dari i nteraksi i nterpersonal sampai dengan 
pengaruh ku ltu r atau budaya yang lebih l uas. Kel ima s istem 
dalam teori psikologi model ekologi Bronfenbrenner ialah 
mikrosistem, mesosistem, eksos istem, makrosistem, dan 
kronosistem, yang dapat d iura ikan sebagai beri kut : 
a. M ikrosistem adalah s istem l i ngkungan yang pal i ng dekat 

dengan pribad i seseorang, yaitu mel i puti keluarga, teman
teman sebaya, guru, sekolah, tempat kerja, dan 
sebagainya yang sehari -hari dapat bertemu. Dalam 
mikrositem i n i lah interaksi dengan agen-agen sosial pal i ng 
langsung terjad i .  

b .  Mesosi stem adalah s istem l ingkungan dari i nteraksi yang 
terjadi antar agen-agen dalam mikrosistem, mel iputi 
hubungan antara beberapa agen atau beberapa konteks. 
Misal hubungan orangtua-guru, orangtua-teman, antar 
teman, guru-teman, dapat juga hubungan antara 
pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga, 
pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan 
pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, 
dan la in sebagainya 
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c. Eksosistem d i l i batkan keti ka pengalaman-pengalaman 
dalam setting sosial lai n - d imana ind ividu tidak memi l iki 
peran yang aktif - mempengaruh i  apa yang i ndividu alami 
dalam konteks yang dekat. Atau sederhananya menurut 
eksosistem mel i batkan pengalaman ind ividu yang tak 
memi l i ki peran aktif di dalamnya. M isal nya, pengalaman 
kerja dapat mempengaruh i  hubungan seorang perempuan 
dengan suami dan anaknya. Selai n itu d i ketahu i  bahwa ada 
eksosistem tidak langsung yang menyentuh pri bad i 
seseorang, akan tetapi cukup besar pengaruhnya terhadap 
d i namika peri laku seperti media massa, dokter, keluarga 
besar, dan lai n= la in .  

d .  Makrosistem mel iputi kebudayaan d imana ind ividu h idup. 
D iketahu i  bahwa kebudayaan mengacu pada pola 
peri laku, keyakinan, dan semua produk  lain dari 
sekelompok manusia yang d iteruskan dari generasi ke 
generasi .  Dari stud i  l i ntas budaya - perbandingan antara 
satu kebudayaan dengan satu atau lebih kebudayaan lain · 
memberi i nformasi tentang perkembangan umum yang 
terjad i .  Makrosistem terd i ri dari ideologi negara, 
pemeri ntah, trad is i ,  agama, hukum, adat i stiadat, budaya, 
dan lai n- la i n .  

e. Kronosistem mel i puti jejak-jejak peristiwa sepanjang 
rangkaian keh idupan dan keadaan sosioh istoris. M isa l ,  
dalam mempelajari dampak perceraian terhadap anak
anak, para penel iti menemukan bahwa dampak negatif 
seri ng memuncak pada tahun  pertama setelah percaraian. 
Atau dengan mempertimbangkan keadaan sosioh istoris, 
dewasa i n i ,  kaum perempuan tampaknya sangat d idorong 
untuk men iti karier d ibandingkan dengan kurun waktu 20 
tahun  atau 30 tahun  yang lal u .  

Secara skematis kel ima s istem l i ngkungan yang 
d ipandang berpengaruh terhadap d i namika peri laku manusia 
menurut teori psikologi model ekologi dari Urie 
Bronfrenbrenner tersebut d isaj i kan dalam Gambar 5. 1 .  
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Metode ekologi Bronfenbrenner tersebut sebetulnya 
berangkat dari stud i  atau penel itian terhadap peri laku anak 
(bersifat ind ividual) ,  sedangkan pengembangan peri laku kreatif 
masyarakat (bersifat kolektif) ,  maka l i ngkungan mikrosistem 
(karaketeristik yang melekat pada i nd iv idu) dapat d iaba ikan 
(dalam arti ceteris paribus) . Selai n itu l i ngkungan kronosistem 
(waktu) j uga dapat d iaba ikan, karena kaj ian terhadap variabe l 
variabel kronosisten memerlukan rentang waktu yang relatif 
panjang (jejak-jejak peristiwa), padahal kegiatan pen i laian i n i  
berjangka waktu s i ngkat (dua tahunan) .  Oleh karena itu hanya 
ada tiga s istem l i ngkungan yang d iduga sangat berpengaruh 
terhadap pengembangan budaya atau peri laku kreatif 
masyarakat, yaitu : 
a) Mesosistem yang akan merepresentasikan "karakteri sti k 

penduduk dan kondis i  pend id ikan" yang diduga 
berpengaruh nyata terhadap pengembangan 
budaya/peri laku kreatif masyarakat 

b) Eksosistem yang memuat variabel-variabel sumberdaya 
l i ngkungan (bai k l i ngkungan fis ik maupun l i ngkungan non 
fis ik) ;  

c )  Makrosistem yang menandai kehad i ran s istem sarana 
prasarana, mencakup teknologi . kelembagaan dan modal 
sosia l-budaya. 

Dengan demikian cukup jelas bahwa metode ekologi 
Bronfenbrenner itu merupakan "parad igma" dalam mengkaj i 
substans i  "peri laku kreatif masyarakat" . 
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Gambar 5.1. Sistem Lingkungan Dalam Model Ekologi 
Bronfrenbrenner 

Time 
Ctiuc.:iohir.tnrica l 

'"- cnnrl l tlr.>ns and time 
'-, ,_ sir n.:tt li1e cv<>nts) -------

Sumber : Urie Bronfrenbrenner, 1994. 

5.5. Jalur dan Hirarki Kreativitas 

Rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) 
Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Undang
undang Nomor 17 Tahun 2007, telah memuat perintah untuk 
melaksanakan Pembangunan Karakter Bangsa. Amanat 
pembangunan karakter bangsa tersebut dijabarkan, dipertegas 
dan digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak lr. H. 
Joke Widodo, dalam periode pemerintahan tahun 2014-2019 
dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi 
integritas (jati diri), gotong royong dan etas kerja. Dengan 
demikian jelas bahwa pembangunan karakter bangsa bukan 
suatu kegiatan pilihan tambahan, tetapi merupakan kewajiban 
seluruh komponen bangsa. Karena pembangunan karakter 
bangsa harus dilakukan secara koheren melalui proses 
sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, 
pembudayaan, dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa 
dan negara. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui 
pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, 
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masyarakat, dun ia usaha, partai pol it ik, dan med ia massa. 
Strategi tersebut dapat berwujud pemodelan, penghargaan,  
pengidolaan, fasi l itas i ,  serta had iah dan hukuman.  Selanj utnya 
d inyatakan bahwa melal u i  strategi pembudayaan karakter 
bangsa, akan mendukung peni ngkatan sumber daya manusia 
yang berkarakter kreatif, produktif dan berkepribad ian . 

Sementara itu, secara garis besar menurut subyek 
pelaku dalam proses kreativitas bangsa, dapat d ikategorikan ke 
dalam 3 (tiga) jal u r, yaitu a) jal u r  i nd ividual perorangan; b) 
jal u r  kerjasama kelompok; dan c) jal ur  i nstitus ional 
kelembagaan .  Proses kreativitas perorangan secara fu ngsional 
akan d iwujudkan ke dalam bentuk jasa/produk kreatif yang 
diakui keberadaannya (d i legal i sasi) melalu i  mekan isme 
ketentuan yang berlaku terkait dengan Hak Atas Kekayaaan 
intelektual (Haki) dan/atau paten,  kemudian jasa/produk 
kreatif yang sudah d i legal i sasi tersebut masuk ke dalam 
kegiatan komersial i sasi .  Semua aktivitas dalam jal u r  proses i n i  
d ikenal dengan sebutan ekonomi kreatif (creative economy) . 
Kemud ian proses kreativitas kelompok yang mengandung 
s inergitas akan d iwujudkan ke dalam bentuk penyed iaan aneka 
ragam infrastruktur pub l ik  yang dituj ukan untuk membangun 
dan memel i hara l i ngkungan (habitat) yang menjamin  kelayakan 
dan kenyamanan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 
i nsan- insan kreatif pada khususnya. Semua aktivitas dalam jal u r  
proses i n i  d ikenal dengan sebutan budaya/ peri laku kreatif 
(creative culture) . Sedangkan proses kreativitas kelembagaan 
secara i nstitusional akan d iwuj udkan ke dalam bentuk jasa 
pelayanan publ ic yang kreatif dan d iaku i keberadaannya 
(d i legal i sasi) melal u i  mekan isme penetapan dan penegakan 
norma dan tata kelola sesuai dengan prins ip-prins ip  "good 
governance". Seluruh aktivitas dalam jal u r  proses i n i  d ikenal 
derigan sebutan sosial kreatif (creative governance) . 

Meskipun terdapat tiga jal ur proses kreativitas bangsa, 
namun pemberian penghargaan Anugerah Baksyacaraka lebih 
d ititi k beratkan pada jal u r  kerjasama kelompok. Pertimbangan 
utama untuk memfokuskan pada upaya pengembangan 
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budayalperi laku kreatif, karena d i harapkan dapat memberikan 
kontribusi yang sign ifi kan terhadap pembangunan manusia dan 
kebudayaan.  Sementara itu pembangunan manusia dan 
kebudayaan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan 
berkesi nambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. Output dari upaya pengembangan budaya/peri laku 
kreatif masyarakat di kabupaten/kota seharusnya terukur 
sehi ngga dapat d i i kuti perkembangannya dan secara sign ifi kan 
dapat mengakselerasi pembangunan manusia dan kebudayaan,. 

Sebagaiman telah d i ungkapkan bahwa "upaya 
pengembangan budaya/ peri laku kreatif' masyarakat i n i  akan 
terkait sangat erat dengan program "Revolus i  Mental", sebagai 
salah satu program prioritas dari Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  Dengan demikian 
jelas, bila pada awal nya upaya pengembangan budayalperi laku 
kreatif i n i  untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif, 
maka pada era pemeri ntahan kabinet kerja 20 1 5-20 1 9  upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif masyarakat i n i  menjad i 
salah satu kegiatan dalam arus besar program revolus i  menta l .  
Oleh karena itu ,  dapat d inyatakan bahwa kegiatan pemberian 
Anugerah Baksyacaraka tahun  20 1 6  i n i  bukan hanya sekedar 
bagian dari kebijakan stimu lus  dalam upaya pengembangan 
ekonomi kreatif, tetapi telah menjad i kegiatan struktural dari 
Deputi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  

Secara grafis hubungan konseptual antara upaya 
pengembangan budaya/ peri laku kreatif masyarakat, Revolus i  
Mental serta Pembangunan Manus ia dan Kebudayaan d i saj i kan 
dalam Gambar 5.2.  
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Gambar S.Z. Proses Kreativitas Bangsa Mengakselerasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
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Sumber : Dewan Juri Anugerah Baksyacaraka, 2016 1 75 
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Selanjutnya berdasarkan keragaman makna kreativitils 
dari has i l  penel itian di ti ngkat global dan keberadaan teori 
psikologi model ekologi Bronfrenbrenner tentang pengaruh 
s istem l i ngkungan terhadap d i nam ika peri laku manusia, serta 
kaj ian deskriptif terhadap beberapa metode i ndeks kota 
kreatif/global, maka Dewan Juri Baksyacaraka tahun  20 1 6  telah 
merumuskan suatu model upaya pengembangan 
budaya/peri laku kreatif masyarakat d i  kabupaten/kota. Dengan 
memodifikas i  model psikologi ekologi Bronfrenbrenner, maka 
jelas bahwa kreativitas sangat d ipengaruh i  oleh d i namika tiga 
komponen s istem, yaitu s istem meso (s istem pelaku), s istem 
ekso (sistem sumberdaya alam dan l i ngkungan), dan s i stem 
makro (s istem sarana). Pada prins ipnya, ketiga komponen 
s istem terse but merupakan faktor penentu ( determinan 
factors) dalam pembentukan Kreativitas. Karena itu d ipahami 
kelahi ran kreativitas akan ditentukan oleh besaran kontribusi 
dari setiap komponen s i stem d imaksud.  

Sebagaimana d ipahami, bahwa sistem pelaku dapat 
d i l i hat dari berbagai perspektif yang parsia l ,  misal nya dari 
perspektif komposis i  demografi , ketenaga-kerjaan, status 
sosial-ekonomi ,  dan la in sebagainya. Namun s i stem pelaku 
yang d imaksudkan d idalam p iramida kreativitas merupakan 
kapasitas kreatif masyarakat yang mencakup karakteristik 
penduduk dan kondis i  s iswa/peserta pend id i kan Karakteristik 
penduduk akan mencakup komposis i penduduk berdasarkan 
usia, profesi dan d i namika migrasi .  Sedangkan kondis i  
pend id ikan d ijabarkan ke da lam parti si pasi pada pend id ikan 
formal dan peserta didik pada pelati han ketrampi lan atau 
vokasi .  Pi l i han perspektif terhadap komponen s istem pelaku 
sedemikian rupa (karakteristi k penduduk dan peserta 
pend id ikan) tersebut, d idasari dengan praki raan bahwa 
keberadaan lembaga pend id i kan vokasi yang beraneka ragam 
akan semakin mendorong upaya pengembangan budaya/ 
peri laku kreatif masyarakat. 

Kemud ian untuk komponen si stem sumberdaya alam 
dan l i ngkungan dapat pula d iti njau berdasarkan berbagai sudut 
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pandang, misal nya budidaya dan non-budidaya, dapat 
d iperbaharu i dan tidak dapat d i perbaharu i ,  langka dan tidak 
langka, dan lain sebagainya. Tetapi s i stem sumberdaya alam 
dan l i ngkungan yang d imaksud dalam p iramida kreativitas, 
adalah faktor-faktor baik  fis ik maupun non-fi s ik  yang d iduga 
berpengaruh nyata terhadap pengembangan budayalperi laku 
kreatif masyarakat, seperti sektor sumberdaya alam, 
ketersed iaan Enerj i  dan Air, kond is i  keterbukaan masyarakat, 
ti ngkat keberagaman atau toleransi masyarakat, serta ti ngkat 
kebersi han l i ngkungan. Klas ifi kasi faktor sumberdaya alam dan 
l i ngkungan tersebut d ip i l i h  d i sesuai kan dengan " i syu- isyu 
terkin i "  yang sedang menjad i perhatian banyak pihak dan 
bahkan d ianggap strategis dalam agenda pembangunan 
nasional , terutama "Millennium Development Goals (MDGS) 
sebagai has i l  kesepakatan kepala negara dan perwaki lan dari 
1 89 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mu lai 
d ijalankan pada akh i r  tahun  2000. Dalam dokumen M DGS 
tersebut d i nyatakan bahwa setiap negara akan 
mengintegrasikan pnns 1p-pnns 1p pembangunan yang 
berkelanj utan dalam kebijakan dan program serta mengurangi 
h i langnya sumber daya l i ngkungan. 

Demikian pula untuk komponen s i stem sarana dapat 
d ikaj i dari berbagai s is i ,  misal nya dari s is i  efektivitas atau 
berdayaguna, atau s is i  efis iens i  atau berhas i l  guna, ataupun dari 
sisi ekonomi ,  ataupun dari sisi otomatisasi ,  dan lai n sebagai nya. 
Namun dalam kaitan dengan pengembangan budaya/peri laku 
kreatif masyarakat, maka sarana tersebut d imaksudkan sebagai 
semua perangkat yang d igunakan baik  langsung maupun tak 
langsung dalam mendukung pengembangan budaya/peri laku 
kreatif masyarakat. Dengan lai n perkataan bahwa sistem 
sarana dapat d ipandang juga sebagai "unsur-unsur kebudayaan 
yang un iversal", yang terd ir i  dari s istem bahasa, s i stem 
pengetahuan, s i stem sosial ,  s i stem teknologi, s istem mata 
pencaharian, s istem rel igi dan s istem kesen ian. Tetapi tidak 
seluruh unsur kebudayaan tersebut akan d i lakukan pen i la ian, 
hanya tiga unsur penti ng yang d ipandang cukup berpengaruh 
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terhadap pengembangan budaya/peri laku kreatif masyarakat, 
yaitu aspek teknologi , aspek sosial dan aspek kelembagaan .  

Pada tataran awal ,  semua komponen s istem yang telah 
d iura ikan d i  atas akan berpengaruh pada pembentukan n i la i 
n i lai atau karakteristik kreativitas. N i lai -n i lai kreativitas 
tersebut merupakan acuan yang dianggap sangat penting bagi 
i nd ividu atau kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan 
peri laku kreatif ataupun dalam menciptakan karya kreatif. 
Gu i lford menyebutkan beberapa karakteristik kreativitas, yaitu 
berupa ci r i-cir i kogn itif dan ci r i-cir i afektif. Untuk ci r i-cir i 
kogn itif antara la in mel iputi berpi kir lancar (fluency) , berpik ir 
l uwes (flexibility) , berpiki r oris inal (originality), kemampuan 
men i lai (evaluation) dan kemampuan mengembangkan 
(elaboration). Sedangkan untuk  ci ri-ci ri afektif antara lai n 
mel i puti rasa i ngin tahu (curiosity) , mampu berimaj i nasi 
(imagination), penantang kemajemukan (challenging) ,  pengambi l  
resi ko (risk taking) , dan s ikap menghargai (respect) . Hal yang 
perl u d icatat bahwa belum tentu seluruh c iri karakteristi k 
kreativitas tersebut akan muncu l  secara penuh  dan lengkap 
menjad i n i la i -n i lai dasar kreativitas pada ind ividu atau 
masyarakat, tetapi karakteristik tersebut akan had i r  dengan 
kadar yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan n i la i -n i lai 
dasar kreativitas tersebut, maka akan terbentuk "peri laku 
kreatif' yang d i implementasi kan baik  oleh ind iv idu maupun 
masyarakat. 

Tampak budaya/peri laku kreatif masyarakat d i landasi 
dengan n i la i -n i lai kreativitas, d i  mana n i lai -n i lai kreativitas itu 
send iri d i pengaruh i  komponen s i stem kreativitas (pelaku, 
sumberdaya alam dan sarana) . Budayalperi laku kreatif 
masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang relatif abstrak 
atau sesuatu yang tidak kasat mata (intangible), seh i ngga tidak 
mudah untuk d ijelaskan dengan kata atau kal imat yang 
sederhana. Peri laku kreatif masyarakat pada suatu wi layah 
(kabupaten/kota) memang pada akh i rnya akan menghas i lkan 
produk-produk kreativitas baru yang akan terakumu lasi 
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menjad i wujud-wujud budaya baru berupa gagasan/n i la i ,  
s istem/kelembagaan sosial dan teknologi . 

Perl u d i sampaikan bahwa pada pri ns i pnya penghargaan 
yang d iberikan berupa Anugerah Baksyacaraka kepada 
Kabupaten/Kota merupakan has i l  pen i laian terhadap upaya
up�ya yang d i lakukan s i stem pelaku (quadruplehelix) pada 
tataran pengembangan budaya/peri laku kreatif masyarakat. 
Dengan demikian dapat d inyatakan bahwa upaya 
pengembangan budaya/ peri laku kreatif masyarakat i n i  sebagai 
"hu lu", sementara itu upaya pengembangan ekonomi kreatif 
yang lebih berorientasi pada karya-karya kreatif d i pandang 
sebagai "h i l i r" .  Adagiumnya sederhana bahwa tidak akan 
berkembang aneka aktivitas ekonomi kreatif, bi la tidak d iawal i  
dengan pengembangan budaya/peri laku kreatif masyarakat. 
Namun demikian agar pen i laiaan Anugerah Baksyacaraka 
berkorespondensi secara nyata dengan kenyataan lapang, yaitu 
terl ihat s imbol-s imbol yang mencerminkan output (kel uaran) 
dari pengembangan budaya kreatif, maka suka atau t idak suka 
pen i laian anugerah baksyacaraka juga akan bersentuhan secara 
langsung dengan produk-produk ekonomi kreatif, baik  yang 
bersifat massal dengan kadar kreativitas yang tidak terlal u 
ti nggi, maupun dengan puncak karya kreatif (novelty) yang 
sa�gat oris i nal dan bermanfaat bagi banyak pihak. Dalam kaitan 
dengan hubungan hu lu -h i l i r  untuk pengembangan kreativitas, 
maka akan tampak ada 4 (em pat) lapisan a tau matra 
kreativitas, yaitu terd i ri dari : a) Matra N i lai - n i lai Kreativitas; 
b) Matra Peri laku Kreatif; c) Matra Aneka Karya Kreatif; dan 
d) Matra Puncak Karya Kreatif. 

Dengan demikian dalam model pengembangan 
budaya/peri laku kreatif masyarakat yang d i rumuskan Dewan 
Juri Anugerah Baksyacaraka Tahun  20 1 6  i n i ,  terdapat 3 (tiga) 
aspek penting yang perlu d iperhati kan,  sebagai beri kut: 
a) Ada 3 (tiga) s i stem l i ngkungan yang d iduga sangat 

berpengaruh terhadap d i namika kreativitas, yaitu : 
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I )  Mesosistem akan merepresentasikan "s istem 
pelaku" yang mel iputi karakteristi k penduduk dan 
kondis i  pend id ikan;  

2) Eksosistem yang memuat variabel -variabel 
sumberdaya l i ngkungan (fi s ik  dan non fis ik) ;  

3)  Makrosistem akan menunjukkan kehad i ran s i stem 
sarana, mencakup teknologi , kelembagaan dan modal 
sosial-budaya. 

b) Ada hubungan h i rarkis (berlapis) antara n i la i -n i lai das'ar 
peri laku manusia dengan puncak karya atau produk  novel ,  
yaitu : 
I )  Matra N i la i -n i lai Kreatif, akan memuat norma-norma 

masyarakat, termasuk prioritas n i la i-n i lai revolus i  
mental ,  seperti gotong royong, etos kerja, i ntegritas, 
terti b, bers ih ,  dan lai n- lai n .  

2 )  Matra Peri laku Kreatif, akan mengandung elemen
elemen karakteristik peri laku kreatif, seperti pola 
pikir dan pola ti ndak yang d ibutuhkan untuk 
berperi laku kreatif. 

3 )  Matra Aneka Karya Kreatif, mel iputi karya-karya 
masyarakat, mu lai dari kategori Kreatif c kec i l  
sampai dengan Kreatif C Besar. 

4) Matra Puncak (Novel) Kreatif, adalah karya kreatif 
masyarakat yang memenuh i  kriteria Oris i nal itas dan 
Manfaat T erbanyak. 

c) Pada Lapisan Aneka Karya Kreatif d i persyaratkan 
muncu l nya entitas s inerj i  fu ngsional (gotong royong) 
antar aktor Quadruplehel ix dari s istem pelaku, sebagai 
jami nan keberlanjutan dari karya kreatif d imaksud. 

Secara grafis model upaya pengembangan 
budaya/peri laku masyarakat tersebut d ivisual isasi kan dalam 
bentuk "Piramida Kreativitas", sebagaimana d i saj i kan 
dalam Gambar 5 .3 .  berikut : 
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Gambar 5.3. Piramida Kreativitas Untuk Upaya 
Pengembangan Budaya/Perilaku Kreatif Masyarakat Dalam 
Rangka Mengakselerasi 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Puncak 

Aneka Karya 

Kreatif 

Peri laku Kreatif 

.------..-... �-----.. (Motivasi , Pola 

Pikir, dl l )  

Pelaku 

(Masyarakat) 

_ ____,,_-� Nilai-nilai 

Sarana-Prasarana 

(Teknolgi, Sosial, 

Kelembagaan) 
Sumber : Dewan J u ri Anugerah Baksyacaraka, 20 1 6. 

5.6. Sinerji Aktor Quadruple Helix 

Berdasarkan piramida kreativitas yang d ijelaskan 
sebelumnya dan sesuai dengan tujuan kegiatan, maka piramida 
kreativitas tersebut d ijad ikan sebagai titik tolak untuk 
me

'
ngidentifikasi upaya pengembangan budaya/perilaku kreatif 

dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif oi tingkat 
kabupaten/kota. Sementara itu dipahami bahwa dalam upaya 
pengembangan budayalperilaku kreatif tidak dapat dipisahkan 
dari keberadan subyek pembangunan (agen atau aktor) yang 
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berperan sesuai dengan fungsi yang diembannya. Subyek 
pembangunan tersebut secara sederhana d i kelompokkan ke 
dalam 4 (empat) aktor terd i ri dari aktor pemeri ntah, aktor 
cendekiawan, aktor pelaku usaha (bisn is) dan aktor penggerak 
komunitas. Ke empat subyek atau aktor pembangunan 
tersebut d ikenal dengan isti lah quadruple hel ix. Selanjutny.a, 
mengingat pemberian Anugerah Baksycaraka i n i  merupakan 
penghargaan yang d iberikan kepada seluruh warga masyarakat 
di kabupaten/kota yang bersangkutan (bersifat komunal) ,  dan 
bukan penghargaan yang d iberikan kepada seseorang atau 
warga masyarakat tertentu (bersifat i nd ivid ual) , maka imp l ikasi 
logis dari pendekatan tersebut akan menuntut lah i rnya 
kerjasama atau s i nerj i  dari peran dan fungsi setiap aktor 
quadruplehel ix dalam upaya pengembangan budaya/peri laku 
kreatif masyarakat. D in iscayakan hubungan yang sangat enit, 
sal i ng menunjang dan bers i nergis atau bers imbiosis 
mutual isme antar keempat aktor qudruplehel ix tersebut 
d iyakin i  dapat memacu pengembangan budaya/ peri laku kreatif 
masyarakat yang berkelanjutan .  

Pert imbangan pokok dalam pen i laian pemberian 
Anugerah Baksycaraka untuk memperhatikan s i nerj i  fungsional 
antar aktor qudruplehel ix tersebut tidak dapat d ipisahkan dari 
upaya meni ngkatkan part is ipasi masayarakat. Seperti d ipahami 
partis ipasi masyarakat merupakan hak dan kewaj iban warga 
negara untuk memberikan konstribusinya kepada pencapaian 
tujuan bermasyarakat, sehi ngga d i beri kesempatan untuk i kut 
serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan i n i s iatif 
dan kreatifitasnya. Sela in itu, partis ipasi masyarakat sering kal i  
d ianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya 
pemberdayaan masyarakat. Dengan mel i hat partis ipasi sebagai 
kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat 
d i ketahu i  bahwa akar perkembangan pemiki ran tentang 
partis ipasif dalam pembangunan akan terkait dengan d iskursus 
komun itas. D imana sa lah satu d iskursus komun itas adalah 
asumsi  bahwa masyarakat bukan lah sekumpulan orang yang 
bodoh yang dapat maju kalau mendapatkan peri ntah belaka. 
Part is ipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
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proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada 
d imasyarakat, pemi l ihan dan pengambi lan keputusan tentang 
alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 
mengatasi masalah, keterlibatan dalam proses mengevaluasi 
perubahan yang terjad i .  

Sesuai dengan kompetensi yang dimi l ikinya, maka 
setiap aktor qudruplehelix penggerak kreativitas tersebut 
mengemban fungsi yang berbeda-beda, seperti yang disajikan 
pada Tabel 5. 1 .  Dalam rangka upaya pengembangan 
budayalperi laku kreatif masyarakat in i  tidak d imaksudkan 
untuk menuntut ataupun meminta keseluruhan fungsi-fungsi 
yang diemban para aktor quadruplehelix itu had ir  sekaligus 
bersamaan, tetapi harapannya adalah setiap aktor 
quadruplehelix dengan salah satu fungsi yang d iembannya telah 
ikutserta berkontribusi dalam upaya pengembangan budaya/ 
perilaku kreatif masyarakat. Sebab dipahami p i l ihan kontribusi 
dari salah satu fungsi yang diemban para aktor quadruplehelix 
tersebut tentunya akan d isesuaikan dengan kondisi masing
masing kabupaten/kota, seperti d isinyal ir  ada kabupaten/kota 
yang dipandang sudah maju, berkembang dan baru tahap 
menata dalam upaya pengembangan budayalperilaku kreatif 
d imaksud. 

Tabel 5. 1 .  Fungsi Aktor Quadraplehelix dalam 
Pengem bangan Budaya/Perilaku Kreatif 

No Quadraple Fungsi Aktor Helix 
A Pemerintah I Anggaran 

2 Regulasi 

3 Fasilitasi 

B Akademisi I Pendidikan 

2 Penelitian 

3 Pengabdian 
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c Bisnis I Produksi 

2 Distribusi 

3 Kemitraan 

D Komunitas I Kontrol 

2 Penikmat 

3 Sosialisasi 

Sumber : Dewan Juri, 20 1 6. 
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Bab VL PeJDberlaa Aa ..... BabyManka 
:r.da Tuu 2012 do Talau 2014 

6.1 ·. Riwayat Anugerah Baksyacaraka. 

Ketika memasuki awal abad ke-21, kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi telah membuat dunia 
mengalami dinamika yang berbeda. Kejadian di suatu belahan 
dunia dapat diketahui dengan cepat, dalam hitungan jam 
bahkan menit, oleh kelompok masyarakat di belahan dunia 
lainnya. Semua dinamika tersebut telah berpengaruh terhadap 
pola manusia berinteraksi, berproduksi, dan berbisnis. Dengan 
menggunakan pendekatan Alvin T offler, banyak pihak 
menyebut era baru abad ke-21 sebagai ekonomi gelombang 
keempat, yaitu gelombang ekonomi yang berbasis pada ilmu 
pengetahuan dan kreativitas. Dimulainya era gelombang 
keempat ini sekaligus menjadi tanda berlalunya gelombang
gelombang peradaban sebelumnya, yaitu: abad informasi 
(gelombang ketiga), abad industri (gelombang kedua), dan 
abad pertanian (gelombang kesatu). 

Terhadap kecenderungan global tersebut di atas 
Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian 
serius. Keseriusan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa 
Bangsa Indonesia memiliki modal dasar yang lebih dari 
memadai untuk memasuki era baru itu. Pemerintah pada 
medio tahun 2005 memutuskan untuk meningkatkan aktivitas 
industri kerajinan dan kreativitas, sehingga pada tahun 2006 
menyelenggarakan "Trade Expo" sebagai salah satu wahana 
untuk mengembangkan sektor jasa dan menyediakan zona 
promosi bagi para pelaku industri kreatif. Selanjutnya pada 
tahun 2007, sejalan dengan maraknya (euphoria) 
pengembangan industri budaya di negara-negara Uni Eropa 
yang mencari solusi dari krisis ekonomi yang dihadapinya, 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah 
berinisiatif dan menggelar untuk pertama kali Pameran Produk 
Budaya Indonesia (PPBI) yang bertujuan untuk memetakan 
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kondis i  dan potensi industri kreatif yang berbasi s  budaya d i  
I ndonesia. Sejalan dengan perkembangan yang terjad i ,  pada 
tahun  2008 Badan Penel itian dan Pengembangan Kementerian 
Perdagangan menyusun Cetak Bi ru (Blue Print) Pengembangan 
Ekonomi Kreatif (PEK) di I ndonesia untuk  kurun waktu tahun  
2009-2025. Oleh karena itu dalam rangka mendorong 
pelaksanaan cetak bi ru tersebut d iterbitkan l n struksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonor'ni 
Kreatif, d i  mana Menteri Koord i nator Kesejahteraan Rakyat 
ditetapkan sebagai Ketua Komis i Pengarah (Steering 
Committee) .  Berdasarkan l npres tersebut maka pada tahun  
20 I 0 lah i r  gagasan dari Menteri Koord i nator Kesejahteraan 
Rakyat untuk memberi kan Anugerah kepada daerah yang 
d ianggap memi l i ki k inerja yang baik  dalam pengembangan 
ekonomi kreatif. Gagasan pemberian anugerah tersebut telah 
d i sepakati oleh Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi 
Kreatif yang mel ibatkan sekitar 1 8  Kementerian/ Lembaga 
pemeri ntah di ti ngkat Pusat. 

Pada reshuffle Kabi net I ndonesia Bersatu I I  di bulan 
Oktober tahun  20 I 0, Presiden Repub l ik  Indonesia 
menetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
sebagai pembina utama program ekonomi kreatif. Penugasan 
tersebut telah di jalankan oleh Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, di antaranya dengan membentuk 3 un it 
kerja eselon I, serta fungsi koord inasi dalam pengembangan 
ekonomi kreatif d ial i hkan dari Kementerian Koord inator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam menyikapi 
perkembangan tersebut, maka Kementerian Koord inasi 
Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melakukan penyesuaian 
dengan menempuh kebijakan untuk lebih memusatkan 
perhatian pada pengembangan budaya kreatif. Perubahan 
kebijakan tersebut d i latar belakangi tuntutan obyektif dari 
kondis i  masyarakat yang perl u dengan segera melahi rkan 
potensi  manusia I ndonesia yang kreatif, produktif, dan 
berkepribad ian dalam rangka pembangunan karakter bangsa, 
seperti d iamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 7  tahun  
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2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun  2005 - 2025. Pada dasarnya d iyaki n i  bahwa 
pengembangan budaya kreatif merupakan prasyarat penti ng 
bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Oleh 
karena itu dengan mempertimbangkan perkembangan 
tersebut, maka Menteri Koord inator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat mengarahkan untuk d i lakukan revisi terhadap l npres 
nomor 6 tahun  2009. Lebih jauh lagi bel iau meminta segenap 
pihak terkait d i  l i ngkungan Kementerian Koord inator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat untuk mengarahkan perhatian dan 
sumberdaya kelembagaan pada pengembangan budaya kreatif. 

Di samping adanya arahan kebijakan tersebut, ternyata 
Kementerian Koord inator Kesejahteraan Rakyat pada waktu 
sebe lumnya telah terl i bat banyak dalam pengkoord i nasian 
bidang kreativitas. Beberapa kegiatan yang membukti kan 
i ntensitas peran koord inasi dari Kementerian Koord i nator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pengembangan kreativitas, 
antara lai n pada tahun  2009 Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat telah menyelenggarakan Pekan Produk 
Kreatif I ndonesia (PPKI) yang d i i kuti o leh berbagai 
Kementerian/Lembaga dan pemeri ntah daerah, sebagai 
perubahan dari kegiatan Pekan Produk Budaya I ndonesia 
(PPBI) .  

Oleh karena itu selaras dengan perubahan kebijakan 
yang ada, maka pada tahun 20 I I Kementerian Koord i nator 
Kesejahteraan Rakyat tetap berkehendak untuk 
menyelenggarakan pemberian anugerah atau penghargaan 
(award) dalam rangka menstimu lasi upaya pengembangan 
budaya kreatif. Perubahan pemberian penghargaan dari 
pengembangan ekonomi kreatif (PEK) menjad i  pengembangan 
budaya kreatif (PBK) d i sampaikan dalam pertemuan Kelompok 
Kerja PEK (Yang mel ibatkan 1 8  Kementrian/Lembaga), dan 
d ikomun ikasikan pula melalu i  forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Kantor Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) . Kemudian, 
dengan d ibantu secara "adhoc" oleh sejumlah pakar dari 
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perguruan ti nggi (UGM, Unbraw, ITB, U l  dan Unpad) dim 
beberapa pelaku b isn is  dan praktis i  d i  bidang kreativitas 
(an imasi, sen i pertunjukan, penerbitan, dan lai n sebagai nya) 
melalu i  berbagai forum pertemuan dan d iskusi ,  maka d isusun 
suatu substans i  dan metode pen i laian terhadap upaya 
pengembangan budaya kreatif, h i ngga melahi rkan sebutan 
penghargaannya yaitu "Anugerah Baksycaraka". Dimana 
kata Baksyacaraka itu send i ri berasal dari bahasa Sansekerta 
yang mempunyai arti yaitu Baksya adalah Kreatif dan Caraka 
adalah Duta, seh i ngga kata Baksyacaraka berarti Duta Kreatif. 
Perl u d i sampaikan bahwa sebutan Baksycaraka tersebut 
d itetapkan dari belasan pi l i han sebutan la innya, setelah melalu i  
d i skusi dengan berbagai pi hak yang terkait, terutama "Ahl i  
Bahasa", dan  arahan dari Menteri Koord inator Kesejahteraan 
Rakyat. 

Berdasarkan has i l  rumusan substansi dan metode 
pen i laian tersebut d i  atas, maka pada tahun  20 1 2  untl,Jk 
pertama kal i  atau perdana d i selenggarakan kegiatan Anugerah 
Bakyacaraka yaitu penghargaan puncak yang d i beri kan kepada 
Kota/ Kabupaten yang d i pandang unggu l dalam pengembangan 
budaya kreatif (PBK) yang mendukung pengembangan 
ekonomi kreatif (PEK) dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang lebih bai k  dan berkelanjutan .  
Bentuk penghargaan dari Anugerah Baksycaraka tersebut 
berupa Piala Presiden Repub l ik  I ndonesia. 
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Gambar 6.1. Milestones Upaya Pengembangan 
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Selanjutnya sesuai dengan d i sa in yang telah d itetapkan 
sebelumnya, bahwa kegiatan Anugerah Baksyacaraka akan 
d i laksanakan untuk setiap dua tahun  sekal i ,  maka pada tahun  
20  14  telah d i selenggarakan untuk kedua kal i nya pemberian 
Anugerah Baksyacaraka tersebut. Namun pada tahun  20 1 3  
sesuai dengan kriti k dan saran dari peserta (aktor 
quadruplehelix di daerah) pada tahun 20 1 2, telah d i lakukan 
upaya beberapa penyempurnaan terhadap penghargaan 
Anugerah Baksyacaraka tersebut, terutama terkait dengan 
orientasi substans i  pen i laian dan metode pen i la ian. Demikian 
pula untuk pen i laian pada tahun  20 1 6  ini telah d i lakukan 
penyempurnaan pada tahun  20 1 5  terutama terkait kerangka 
pemik iran dan cakupan pen i la ian. Penyempurnaan yang 
d i lakukan tersebut d isebabkan perubahan nomenklatur dari 
Kementerian Koord inator Kesejahteraan Rakyat menjad i  
Kementerian Koord i nator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan yang men imbu lkan perubahan kebijakan, serta 
muncu lnya prioritas untuk gerakan nasional revolus i  mental 
dalam Kabinet Kerja periode tahun  20 1 4-20 1 9, dan selai n itu 
j uga semaki n berkembangnya ragam pen i laian oleh berbagai 
lembaga i nternas ional tentang "kota kreatif'. Akh i rnya secara 
ri ngkas seluruh rangkaian tonggak sejarah (milestones) dalam 
upaya pengembangan budaya/peri laku kreatif tersebut, 
d i saj i kan dalam Gambar 6. 1 .  

6.2. Pelaksanaan Anugerah Baksyacaraka Tahun 
20 1 2. 

Pengembangan budaya kreatif sangatlah strategis, 
karena merupakan kunci utama untuk memasuki dun ia 
ekonomi kreatif. Hal i n i  sejalan dengan pernyataan para 
ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi kreatif bukan 
persoalan ekonomi semata, tetapi justru menyangkut budaya 
dan n i la i -n i lai keh idupan. Dengan kata la in keh idupan 
berbudaya yang kondusif merupakan suatu prasyarat penting 
bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. 
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6.2. 1 .  Status dan Cakupan 

Dari penelusuran lebih jauh berhas i l  d i identifi kasi 
beberapa permasalahan yang penting dalam pengembangan 
ekonomi kreatif, yaitu : 
( i )  ik l im berkreasi dan berusaha yang kondusif - ekonomi 

kreatif t idak hanya mengenai ekonomi semata, tetapi juga 
menyangkut d imensi budaya. Oleh karena itu i kl im yang 
kondusif untuk berkreasi dan strategi kebudayaan yang 
tepat sangat d iperl ukan dalam menumbuhkan kreativitas, 
yang selanjutnya dapat d ikomod ifi kas i  menjad i produk  
ekonomi .  

( i i )  hak kekayaan i ntelektual - kekuatan utama dalam 
ekonomi kreatif adalah ide dan kreativitas. Kekuatan ide 
dan kreativitas ini kerap terpasung oleh pembajakan yang 
mas ih banyak terjad i .  Perl indungan terhadap hal tersebut 
d i  atas serta kepastian hukumnya perlu mendapat 
perhatian penti ng. 

( i i i )  permodalan - sebagaimana kegiatan ekonomi pada 
umumnya ternyata ketersed iaan dan akses ib i l itas 
terhadap fas i l itas permodalan mas ih  menjad i  persoalan 
dalam pengembangan industri kreatif. Hal i n i  terutama 
d i rasakan oleh perusahaan-perusahaan keci l  yang baru 
berkembang dan mas ih mengandalkan kekuatan para 
pendirinya semata. 

( iv) akses teknologi - kebutuhan akan teknologi sangat terasa 
dalam ekonomi kreatif. Teknologi d i butuhkan untuk 
menuangkan ide dan kreativitas menjad i barang dan jasa, 
yang d iharapkan dapat memikat calon pengguna seh ingga 
pemanfaatannya dapat mencakup khalayak luas. 

(v) kual itas sumberdaya manusia - sebagaimana telah 
d iura ikan bahwa kekuatan utama dalam industri kreatif 
adalah sumberdaya manusia yang kreatif. Tumbuhnya 
kreativitas membutuhkan l i ngkungan yang kondusif serta 
s istem pend id ikan yang mendukung. Dalam hal i n i  ki ranya 
perlu d i lakukan pen i njauan u lang atas si stem pendid ikan 
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yang diterapkan selama in i ,  terutama dalam konteks 
penumbuhan dan pengembangan kreativitas pada anak 
d id ik. 

Solus i  atas permasalahan d i  atas tentu harus 
mel i batkan banyak pihak, baik  d i  dalam maupun d i  l uar 
l i ngkungan Pemeri ntah .  Meruj uk  pada has i l  identifi kasi yang 
telah d i lakukan melal u i  penyusunan Cetak Bi ru Pengembangan 
Ekonomi Kreatif I ndonesia 2025, setidaknya terdapat 42 
i nstans i  yang harus d i l i batkan, d i  mana 1 4  instans i  sebagai 
koord inator dan 28 i nstansi sebagai pendukung. Pel i batan 
sedemikian banyak pihak tentu memerl ukan koord i nasi yang 
baik. Oleh karena itu peran Kemenko Kesra menjad i sangat 
strategis dalam mengurai hambatan dan melempangkan jal u r  
gerak sel uruh i n stans i  yang terl i bat. 

Kembal i  pada penyelesaian permasalahan, maka secara 
sederhana dapat d i sampaikan bahwa 3 (tiga) persoalan - hak 
kekayaan intelektual ,  permodalan, dan akses teknologi - dapat 
d ikelompokkan sebagai permasalahan h i l i r. Persoalan h i l i r  
biasanya membutuhkan penanganan segera dan  has i l nya pun  
dapat d i rasakan dalam tempo relatif s i ngkat. M isa lkan, 
penegakan hukum terkait hak kekayaan i ntelektual dapat 
d i l i hat dampaknya berupa penurunan penj ualan produk
produk bajakan dalam waktu beberapa bulan saja. Persoalan 
permodalan dapat cepat d iatasi dengan mengembangkan skim 
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku 
ekonomi kreatif. Dengan contoh tersebut, maka i ngi n 
d ikatakan bahwa penanganan persoalan h i l i r  relatif lebih 
mudah. 

Peran strategis yang lebih menantang bagi 
Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat justru 
muncu l  dalam penaganan persoalan hu lu ,  yakni mengenai i kl im 
berkreasi dan  berusaha yang kondus if, serta kual itas 
sumberdaya manusia. Persoalan ik l im berkreasi dan berusaha 
yang kondusif perl u d i kembangkan agar gagasan atau ide yang 
muncu l  dapat terus tumbuh dan d iwujudkan dalam produk 
ekonomi kreatif. l kl im berkreas i  dan  berusaha harus d idukung 
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oleh infrastruktur  kelembagaan dan perangkat legal yang tidak 
mengekang ide dan kreativitas. l kl im berkreasi dan berusaha 
merupakan bagian dari budaya kreatif yang per lu segera 
d ikembangkan.  Kemudian, persoalan kual itas sumberdaya 
manusia i n i  sangat penting untuk d iperhati kan karena 
merupakan daya utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. 
Faktor sumberdaya manusia i n i  jelas tertera dalam dokumen 
Cetak Bi ru Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009 - 2025, 
d imana tertu l i s  defi n is i  ekonomi kreatif adalah: "Era 
ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan 
kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of 
lc.nowledge dari sumber daya manusianya sebagai 
faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya" . 
Ide dan kreativitas hanya muncu l  dari sumberdaya manusia 
yang d id id ik  dengan s istem pend id ikan yang sesuai ,  dan 
bertumbuh dalam l i ngkungan berkebudayaan yang kondus if. 
Pernyataan i n i  sejalan dengan pernyataan beberapa ekonom 
yang mengakui bahwa ekonomi kreatif t idak bisa d i l i hat dalam 
konteks ekonomi saja, tetapi j uga d imensi budaya. Ide- ide 
kreatif yang muncul adalah produk  budaya, seh i ngga strategi 
kebudayaan sangat d iperl ukan untuk menentukan arah 
perkembangan ekonomi kreatif. 

Sela in  hal tersebut d i  atas, persoalan kual itas 
sumberdaya manusia per lu d iangkat j uga karena alasan s istem 
pend id ikan yang berlaku saat m1 belum sepenuhnya 
mendukung pembentukan sumberdaya manusia yang kreatif. 
Kreativitas sangat terkait erat dengan budaya, dan 
pengembangan budaya kreatif merupakan bagian dari proses 
pend id ikan.  Kebiasaan untuk menghafal materi ajar, tuntutan 
jawaban harus sama dengan yang d iajarkan, serta pola uj ian 
menggunakan p i l i han berganda adalah sebagian contoh dari 
pra,ktek pend id ikan nasional yang memasung kreativitas anak 
d id ik. Bi la pend id ikan seperti itu terus d iberlakukan, maka 
d ikhawati rkan pada masa depan akan terjad i kelangkaan 
sumberdaya manusia yang memi l i ki kreativitas. l n i  kond is i  yang 
harus d iantis ipasi sejak d in i  agar tidak terjad i .  
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Sistem pend id ikan sebagaimana d i u ra ikan d i  atas 
cenderung menghas i l kan tukang. Dalam terminologi 
pend id ikan, s istem pendid ikan seperti itu d ikenal sebagai Low 
Order Thinking Skills (LOTS) yang hanya menghas i lkan tukang 
dengan etos kerja yang tidak mendukung pengembangan 
ekonomi kreatif. Menurut has i l  penel it ian, s istem pend id ikan 
yang salah dapat membunuh  kreativitas anak didik secara 
nyata, h i ngga ti nggal I 0% dari potensinya ketika usia 8 tahun .  
B i l a  salah d id ik  i n i  berlangsung sampai us ia  1 2  tahun ,  maka 
kreativitasnya menurun h i ngga tinggal 2%. Sekitar 95% 
pertumbuhan otak anak terjadi pada usia di bawah 1 2  tahu n . 
Dengan demikian pend id ikan usia d i n i  dan sekolah dasar 
adalah masa-masa emas untuk mengembangkan potensi  
kreativitas, dan t idak sepatutnya kesempatan in i  d isia-siakan.  
Dengan kata lai n ,  kesalahan da lam s istem pend id ikan akan 
mengakibatkan pertumbuhan struktur jari ngan otak anak d id ik  
terhambat, dan dampaknya adalah permanen. 

Untuk mengh i ndari potensi kejad ian d i  atas, maka 
Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat per lu 
memastikan dan mengawal agar si stem pend id ikan 
menggunakan pendekatan High Order Thinking Skills (HOTS) . 
Pendekatan i n i  mengajarkan kemampuan berpiki r konseptual 
(keterkaitan antar materi pelajaran, keterkaitan antara materi 
pelajaran dengan keh idupan nyata), berpikir s i ntes is  untuk 
memberikan solus i/pemecahan masalah, serta berpi kir kritis 
untuk menyaring dan mengolah berbagai i nformasi yang ada. 
Kemampuan i n i  d i lengkapi dengan pengembangan karakter 
ju jur, etos kerja ti nggi , hemat, d i s ip l i n ,  ramah, baik  hati , 
toleran dan sebagai nya. 

Selai n pendekatan HOTS, s i stem pend id ikan haruslah 
mampu secara s imu ltan mengembangkan kemampuan otak 
kanan dan kiri anak d id ik. Kemampuan otak kanan mencakup 
aspek art, beauty, design, play, story, humor, symphony, caring, 
empathy and meaning, dan i n i  merupakan kemampuan yang 
terkait langsung dengan kreativitas, bakat, dan keah l ian .  
Adapun kemampuan otak k ir i  terkait kemampuan berpiki r 
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l i n ier, mekan i stik, parsia l ,  dan ruti n .  Kemampuan i n i  sangat 
d iperlukan dalam industri i nformasi yang mendukung 
pengembangan industri kreatif. 

6.2.2. Wujud Budaya dan Aktor Utama 

Kata "budaya" pada awal nya d igunakan oleh beberapa 
pi hak untuk merujuk  kepada berbagai macam kegiatan 
manusia, dan digunakan oleh sebagian kec i l  p ihak sebagai 
s inon im untuk  "peradaban".  Namun dalam perkembangan 
kemudian, kata budaya d iberi makna sebagai obyek anal i s i s  
i lmiah, serta d igunakan untuk meruj uk  pada representasi 
s imbol dan ekspresi dari pengalaman manusia. Selai n itu, kata 
budaya juga d ikonotas ikan sebagai suatu mekanisme adaptif 
utama manusia terhadap l i ngkungannya. Oleh karena itu, 
sesuai dengan d i namika perkembangan i lmu pengetahuan 
sosial-budaya, maka dalam upaya untuk memahami 
perkembangan budaya terdapat banyak perspektif teori yang 
dapat d igunakan .  Salah satu parad igma dalam memahami 
perkembangan budaya adalah teori yang menyatakan bahwa 
wujud budaya dapat d i kategorisas ikan ke dalam tiga 
komponen (Koentjaran i ngrat, 1 980), sebagai beri kut: 
I )  S istem ldeologi/Gagasan merupakan komponen yang 

abstrak dari kebudayaan yang terd i ri dari p ik iran-pi kiran, 
gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpik ir dan 
keyaki nan-keyakinan, lazim d i sebut adat- i stiadat. Di  
antara adat- istiadat tersebut terdapat "s i stem n i la i 
budaya", "s istem norma" yang secara khusus dapat d i r inc i  
da lam berbagai norma menurut pranata yang ada d i  
masyarakat. 

2) Sistem Sosial ,  terd i ri dari aktivitas-aktivitas manusia atau 
t indakan-ti ndakan dari ti ngkah laku beri nteraksi antar 
ind iv idu dalam bermasyarakat. Sebagai rangkaian ti ndakan 
berpola yang berkaitan satu sama lai n ,  maka s i stem sosial 
itu bersifat kongkrit dan nyata d ibandi ngkan dengan 
s istem gagasan, karena ti ndakan manusia dapat d i l i hat 
atau d iobservasi .  lnteraksi manusia di satu pihak d itata 
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dan d iatur oleh s i stem gagasan, namun  d i  la in pihak 
d ibudayakan menjad i pranata-pranata oleh n i la i -n i lai dan 
norma-norma sosia l  tersebut. 

3) Sistem Teknologi, adalah komponen yang melengkapi 
seluruh kerangka wujud budaya dengan mengikut
sertakan penemuan dan pemanfaatan teknologi . 
Keberadaan teknologi tersebut apabi la d i pelajari lebih 
dalam ikut menentukan kepri bad ian ind ividu dan pola
pola ti ndakan manusia, termasuk penggunaan peralatan 
dan perlengkapan dalam pola-pola t indakan manusia 
d imaksud. 

Berdasarkan parad igma budaya yang di jelaskan 
tersebut dan sesuai dengan tujuan kegiatan, maka wujud 
budaya (gagasan, sosial dan teknologi) tersebut d ijad i kan 
sebagai titi k tolak untuk mengidentifi kas i  pengembangan 
budaya kreatif dalam mendorong ekonomi kreatif di ti ngkat 
kabupaten/kota. Wujud budaya tersebut dalam kerangka 
s i stem budaya akan d i laksanakan secara s imu ltan dan 
berkelanj utan oleh 4 (empat) kelompok aktor utama 
penggerak lah i rnya kreativitas, i lmu  pengetahuan dan teknologi 
yang vita l  bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Ketiga kelompok 
aktor utama penggerak kreativitas tersebut d ikenal dengan 
sebutan "quadruple hel ix", yaitu aktor utama cendekiawan 
(inte/eauals) , pebisn i s  (businessman), pemerintah (government) , 
dan pub l ik  (public) . Hubungan yang erat, sal i ng menunjang d(ln 
bers imbiosis mutual isme antar keempat aktor utama tersebut 
d iyaki n i  dapat memacu pengembangan budaya kreatif yang 
berkelanjutan ( l i hat Gambar 6.2) .  

Menurut J u l ien Benda ( 1 927), cendekiawan adalah 
orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari 
kepuasan dalam mengolah sen i ,  i lmu  pengetahuan atas 
renungan metafis ika, dan tidak berkehendak mencari tuj uan
tujuan praktis; serta para moral is  yang dalam s ikap pandang 
dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap real isnie 
massa. Mereka adalah para i lmuwan ,  fi lsuf, seniman, ah l i  
metafis ika yang menemukan kepuasan dalam penerapan i lmu 
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(bukan dalam penerapan has i l -has i l nya) . Dengan demikian, 
cendekiawnan ini mencakup budayawan, sen iman, begawan, 
para pend id ik  d i  lembaga-lembaga pend id ikan, para pelopor di  
paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan sen i ,  i nd iv idu atau 
kelompok studi  dan penel iti, penu l is, dan tokoh-tokoh la innya 
d i  bidang sen i ,  budaya dan i lmu pengetahuan.  

Kemud ian, menurut Departemen Perdagangan (2009), 
pebisn is (d i sebut juga perusahaan) adalah entitas organ isasi 
yang d ikenal i secara legal ,  dan sengaja d ic iptakan untuk 
menyed iakan barang-barang baik  berupa produk dan jasa-jasa 
kepada konsumen. Komponen b isn is  umumnya adalah swasta 
dan d ibentuk untuk menghas i lkan profit dan meningkatkan 
kemakmuran para pemi l i knya. Bentuk-bentuk b isn is adalah 
kepemi l ikan tunggal, kemitraan, korporasi dan koperasi .  

Lal u  menu rut SAN RI ( 1 997), pemeri ntah d idefin is ikan 
sebagai sebuah organ isasi yang memi l i ki otoritas untuk 
mengelola suatu negara, sebagai sebuah kesatuan pol itik, atau 
aparat/alat negara yang memi l iki badan yang mampu 
memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan.  Karena 
itu, pemerintah memi l i ki kekuasaan untuk membuat dan 
menerapkan hukum serta undang-undang di wi layah tertentu . 
Aktor pemeri ntah yang d imaksud dalam kegiatan identifi kasi 
pengembangan budaya kreatif i n i  adalah aparat pemeri ntah 
daerah kabupaten/kota, yang terkait secara substansi maupun 
admin i strasi .  

Adapun Komun itas adalah masyarakat l uas yang 
menjadi pelaku, sekal igus med ium i nkubasi ,  dari kreativitas 
budaya yang d i kembangkan secara kolektif. Segala macam 
kreativitas budaya digagas, d icobakan, d ikembangkan dan 
d i sebar l uaskan oleh komun itas, tentunya dengan berbagai 
rupa stimu lasi dan kerjasama dengan berbagai aktor utama 
sebagaimana telah d isebutkan sebel umnya. Sela in  sebagai 
pelaku dan med ium i nkubasi ,  pada akhi rnya sebagian dari 
segmen komun itas tersebut akan menjad i pengguna atau pihak 
yang memanfaatkan kreativitas budaya yang berkembang. 
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Dengan lai n perkataan,  cendekiawan berkaitan dengan 
aktivitas-aktivitas penciptaan baru (novelty) yang memi l i ki daya 
tawar kepada pasar serta pembentukan i nsan kreatif. B isn is  
berkaitan dengan pertukaran ekonomi serta transformasi 
kreativitas menjad i bern i la i ekonomi .  Pemeri ntah berkaitan 
dengan pemberian program i nsentif, kendal i i kl im  usaha yang 
kondus if, serta arahan edukatif dalam pengembangan budaya 
kreatif. Sementara publ i k  menjad i p ihak yang mengembangkan 
sekal igus menikmati budaya Selanj utnya sesuai dengan 
kompetensi  yang d im i l i ki nya, maka setiap aktor utama 
penggerak kreativitas kreatif yang berkembang. Rangkaian 
peran tersebut, secara s i ngkat, dapat d ibedakan menjad i  fungsi 
penel itian -pend id ikan - pengabdian yang d imai nkan oleh aktor 
cend ikiawan;  lal u fungsi produksi - d i stribusi - komersial i sasi 
d iperankan oleh aktor b isn is; sedangkan fungsi regu lasi -
fas i l itasi - pemberdayaan d i lakukan oleh aktor pemeri ntah; 
dan fungsi pelaksana - i nkubasi - pen ikmat d iperankan oleh 
aktor publ i k. Aktor Utama dan fungsi aktor utama penggerak 
kreativitas dapat d i l i hat dalam Tabel 6. 1 .  

Tabel 6. 1 .  Matriks Wujud Budaya, Aktor Utama dan 
Fungsi Aktor 

WUJUD BUDAYA AKTOR FUNGSI AKTOR 

SISTEM GAGASAN CENDEKIAWAN PENELITIAN 

PENDIDIKAN 

PEN GAB DIAN 

BISNIS PRODU KSI 

DISTRI BUSI 

KOMERSIALISASI 

PEMERINTAH REGU LASI 

FASILITASI 

PEMBERDA Y AAN 

KOMUNITAS PELAKU 
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INKUBASI 

PENIKMAT 

SISTEM SOSIAL CENDEKIAWAN PENELITIAN 

PENDIDIKAN 

PENGABDIAN 

BISNIS PRODUKSI 

DISTRIBUSI 

KOMERSIALISASI 

PEMERINTAH REG ULASI 

FASILITASI 

PEMBERDA Y AAN 

KOMUNITAS PELAKU 

INKUBASI 

PENIKMAT 

SISTEM TEKNOLOGI CENDEKIAWAN PENELITIAN 

PENDIDIKAN 

PENGABDIAN 

BISNIS PRODUKSI 

DISTRIBUSI 

KOMERSIALISASI 

PEMERINTAH REGU LASI 

FASILITASI 

PEMBERDA Y AAN 

KOMUNITAS PELAKU 

INKUBASI 

PEN IKMAT 

Sumber: Tim Pen i la i ,  20 1 2  
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6.2.3. Kerangka Pemikiran 

Pendekatan dengan perspektif sosiologis pada 
hakekatnya merupakan upaya memahami peri laku masyarakat, 
secara ind ividual maupun komunitas, dalam kerangka relasi 
dan i nterdependensi antar komponen dalam masyarakat 
bersangkutan .  Aspek-aspek objektif dan subjektif dalam 
masyarakat merupakan latar yang membentuk peri laku 
anggota masyarakat dalam keh idupan sehari -hari ,  termasuk  
dalam ha l  terbentuk dan bertahannya berbagai kelembagaan 
sebagai wadah beragam beraktivitas, termasuk aktivitas 
ekonomi kreatif. 

Dengan menggunaan dasar pendekatan i n i ,  pola 
aktifitas di level i ndiv idu, rumah tangga maupun  komun itas, 
maupun pola usahanya ataupun pola norma/ regu lasi dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam (bahan baku d l l ) ;  d i pos is ikan 
sebagai produk pub l ik  yang lah i r  dari proses sosial masyarakat 
bersangkutan .  Mereka send iri merupakan pelaku-pelaku yang 
bersifat aktif yang membentuk, menegosias ikan, menjaga, serta 
menentukan keberlangsungan berbagai kelembagaan dalam 
masyarakatnya. Proses lah i r, berkembang dan bertahannya 
berbagai kelembagaan tersebut terjadi dalam tahapan yang 
d idasari rasional itas tersendir i .  Real itas yang terbentuk 
d ikonstruksi secara aktif oleh masyarakat bersangkutan .  
Struktur dan stratifi kasi sosial masyarakat merupakan objek 
pokok yang harus d ipahami dalam menjelaskan proses yang 
berlangsung dan terbentuknya pola-pola d i  atas; pend id ikan, 
penel itian dan pengabd ian (budaya kreatif), pola pelaku usaha, 
pend istri busian dan komersial i sasi (ekonomi kreatif) dan 
regulator anggaran, fasi l itasi dan pemberdayaan (pengaturan) .  

Secara lebi h deti l ,  dalam identifi kasi in i  d ieksplorasi 
ti ndakan sosial cendikiawan, pengusaha dan pemerintah, 
pengetahuannya, serta rasional itas yang mendasari nya. Dalam 
konteks sosiologi pengetahuan, pengetahuan masyarakat yang 
seringka l i  d itu l i skan dan d i s impan dalam berbagai med ia 
(berupa naskah I koleksi pustaka) , adalah suatu perspektif yang 
menekankan tentang karakter sosial dari pengetahuan 
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bersangkutan .  Ia merefleks ikan n i la i -n i lai dalam masyarakat 
tersebut (Dant, 1 99 1  ). Dalam konteks i n i ,  pengetahuan 
d iproduksi ,  d id i stribus i  dan d i repoduks i  d i  tengah masyarakat 
melalu i  relasi -relasi sosia l .  

Sesuai dengan pemik iran Berger dan Luckmann  
( 1 979) ,  maka pengetahuan yang berhasi l d itemukan dalam 
berbagai naskah tertu l i s  (koleksi pustaka) perlu d icermati 
posis i nya apakah sebagai real itas objektif ataukan real itas 
subjektif. Real itas subjektif merupakan pengetahuan ind ividu 
yang akan berproses menjad i real itas objektif yakn i keti ka 
menjad i pengetahuan bersama. Ada kaitan antara pengetahuan 
dan keh idupan dan kesa l ingketerkaitan antara p ik iran dan 
tindakan.  Dengan demikian, pengetahuan tidak pernah 
merupakan produk sosial yang bebas dari unsur-unsur n i la i 
dan kepentingan, karena ia terkait dengan keanggotaan 
ketompok dan lokasi dari i nd ividu- i ndividu .  Sementara, 
" real itas" adalah suatu kual itas yang terdapat dalam berbagai 
fenomena yang mempunyai level keberadaan (being) yang 
tidak tergantung kepada kehendak ind ividu  manusia. Dalam 
konteks i n i ,  pengetahuan menjad ikan fenomena-fenomena tad i  
menjad i real dan memi l iki karakteristik-karakteristi k  yang 
spesifik. Kenyataan sosial adalah has i l  eksterna l i sasi dari 
i nterna l i sasi dan obyektivasi manusia terhadap pengetahuan 
dal,am keh idupan sehari-sehari . Pengetahuan merupakan bas is  
bers ikap dan bertindak ind ividu maupun kelompok 
masyarakat. 

Objek dalam identifi kasi i n i  adalah peri laku ind ividual 
(dan kelompok) budaya kreatif. Objek in i akan dapat 
di jelaskan dengan lebih baik melalu i  pemikiran sosiologi, 
ekonomi ,  dan teori rasional itas. Dalam sosiologi ekonomi 
d i pelajari bagaimana relasi kekuasaan, kelembagaan 
(institutions) dan konvensi sosial (social conventions), serta 
jari ngan sosial dan peran-peran berinteraksi pada level sosial 
menciptakan berbagai s istem ekonomi,  bagaimana kekuatan
kekuatan tersebut membentuk s i stem ekonomi ,  dan 
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bagaimana mereka membentuk peri laku ind ividu (individual 
behavior) . 

Sesuai dengan Dobbin (2009), pada i nti nya, sosiologi 
ekonomi mel i hat bagaimana peri laku ekonomi bervariasi antar 
waktu dan tempat dan menjelaskannya melal u i  konteks 
sosial nya. Objek sosiologi ekonomi menteorikan bagaimana 
pendekatan kekuasaan, i n stutional ,  dan jari ngan membentuk 
peri laku ekonomi (Dobbin ,  2009) . Dari s is i  kelembagaan, 
peri laku ekonomi ind iv idu (dan grup) d ibentuk karena adanya 
aturan (rules) dan norma (norms) melalu pembatasan dari 
kelembagaan (regulatory institutions) dan kesepekatan 
(conventions) . Meskipun anal i s is  ti ndakan sosial berada pada 
level i nd iv idu, namun penjelasannya tidak dapat d i lepaskan dari 
level di atasnya, yakn i  level kelompok sosial . Serangkaian 
ti ndakan sosial i nd ividu- ind ividu akan membentuk sebuah 
struktur sos ia l .  Dalam Bransen dan M i l ler (2002), d i sebutkan 
bahwa menurut Bourdieu struktur tidak statis, namun 
penstrukturan hubungan-hubungan sosial secara terus 
menerus d ibentuk dan ditransformas ikan atau d i reproduks i .  
l nd iv idu adalah agen dan elemen-elemen kreatif dalam 
masyarakat. Dalam konteks in i ,  ada kesejajaran dengan 
G iddens (Daniel , 2002) yang j uga menolak aktor d i reduksi 
hanya menjad i produk  kekuatan-kekuatan sosia l  yang 
impersonal dan determenitif. Pengetahuan masyarakat yang 
ters impan dalam naskah (koleksi pustaka) merupakan real itas 
objektif u ntuk memahami rasional itas perilaku masyarakat 
khususnya dalam pola budaya kreatif, ekonomi kreatif dan 
pola pengaturan untuk menuju kesejahteraan rakyat 
(masyarakat) . Melal u i  pembacaan naskah koleksi pustaka akan 
d i rekonstruksi bagaimana struktur, pelapisan dan s i stem sosial 
masyarakat bersangkutan .  Dalam upaya mengeksplorasi objek 
in i ,  d igunakan perspektif dengan basi s  ras ional itas yang 
terbangun dan tumbuh di dalamnya. Bentuk dan sifat 
ras ional itas tersebut j uga merupakan objek yang d iupayakim 
untuk  d i rekonstruksi dalam kegiatan identifi kasi i n i .  
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Berdasarkan paradigma strategi pembangunan 
diketahui ada 3 (tiga) faktor utama yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan · pembangunan masyarakat, yaitu faktor 
pendidikan, faktor lingkungan kultural dan faktor anggaran 
(Sofyan, 2008: 76-90). Sementara itu, ketiga faktor utama 
tersebut juga saling berkorelasi dalam memberikan 
pengaruhnya terhadap hasil pembangunan masyarakat. 
Walaupun demikian, dipahami pula bahwa faktor utama 
pendidikan merupakan faktor pemicu terbesar dalam 
meningkatkan keberhasilan pembangunan masyarakat, 
terutama dalam proses transformasi nilai-nilai budaya kreatif. 
Dengan demikian dalam melaksanakan kegiatan identifikasi 
pengembangan budaya kreatif dilakukan dengan berlandaskan 
pada konsep wujud budaya dan peran serta fungsi aktor 
utama. Secara grafis kerangka pemikiran identifikasi 
pengembangan budaya kreatif dalam mendorong 
kesejahteraan rakyat ini disajikan dalam Gambar 6.2. 

Gambar 6. 2. Kerangka Pemikiran Pengembangan 
Budaya Kreatif Dalam rangka Mendorong 
Kesejahteraan Rakyat 

Sumber: Tim Penilai, 2012 
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6.2.4. lmplementasi Peni laian 

a. Tahapan Administrasi 

Konsep dan metodologi yang d ikembangkan oleh Tim 
Pen i la i pada tahun  20 I I telah d i implementas ikan pada tahun  
20 1 2. Ku is ioner atau daftar is ian telah d ikir imkan kepada 
seluruh kabupaten/kota sel uruh  Indonesia melal u i  pos. 
Menurut data, j um lah kabupaten yang d iki rim i  adalah 398 
kabupaten dan I kabupaten admin istratif, serta 93 kota dan . 5 
kota admin istratif. Pengir iman d i laksanakan pada bulan Mei 
20 1 2. 

Sesuai dengan buku pedoman umum pemberian 
Anugerah Baksyacaraka, kabupaten/kota d iberi waktu 30 hari 
kalender untuk mengis i  kuis ioner atau daftar is ian.  Setelah itu 
mereka harus mengi rimkan kembal i  kepada Sekretariat Tim 
Pen i la i .  H ingga batas waktu pengi riman, tercatat sebanyak 38 
daerah yang terd i ri dar i  23 kabupaten dan I S  kota, dar i  1 4  
provi ns i  yang mengi r imkan berkas kuis ioner atau daftar i s ian 
yang telah d i i s i .  Kemudian, berkas yang d iterima memasuki 
tahapan pemasukan data (data entry) . Pemasukan data 
d i lakukan oleh Sekretariat Tim Pen i la i .  Waktu yang d iperl ukan 
untuk pemasukan data adalah 1 4  hari kalender. Data yang 
telah d imasukkan ke dalam format tabel standar lal u 
d iserahkan kepada Tim Pen i lai u ntuk d ieval uas i .  Evaluasi 
d i lakukan untuk mel i hat kelengkapan pengisian dan pola 
umum, yang mencakup sektor unggu lan, kelebi han d;;m 
kelemahan daerah, serta usaha-usaha pengembangan budaya 
kreatif yang tengah giat d i laksanakan oleh suatu 
kabu paten/kota. 

Pada tahap admin i strasi i n i ,  setelah memeri ksa 
kelengkapan berkas dan melakukan pen i laian terhadap Daftar 
ls ian,  makad iperoleh has i l  pen i laian dengan menetapkan 7 
nominasi untuk Kabupaten dan 9 Nominasi untuk Kota. 
Keseluruh peserta nominasi Kabupaten/Kota tersebut berhak 
untuk mengikuti tahapan paparan dan wawancara yang 
d i selenggarakan di Jakarta. Adapun 7 kabupaten yang 
d iundang adalah Kabupaten Bandung Barat Oawa Barat) , 
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Tu lungagung Oawa Timur) ,  Sleman (Daerah l stimewa 
Jogyakarta), Jember Oawa Timur) ,  Lampung Selatan 
(Lampung) ,  Kebumen Oawa Tengah), dan Kapuas (Kal imantan 
Tengah) .  Sementara 9 kota yang d i undang adalah Kota Cimahi ,  
Bandung, Sukabumi  Oawa Barat) , Tangerang (Banten), 
Surakarta Oawa Tengah) ,  Tomohon (Su lawesi Utara) , Metro 
(Lampung) , Bl itar Oawa Timur) ,  dan Bengku l u  (Bengku lu ) .  

b.  Tahapan Paparan dan Wawancara 

Pertemuan dengan kabupaten dan kota tersebut d i  
atas d i laksanakan d i  Serpong, pada tanggal 7 dan  8 Agustus 
20 1 2. Sel uruh kabupaten dan kota had i r  dan memaparkan 
kondis i  daerah masing-masing dalam pengembangan budaya 
kreatif di hadapan Tim Pen i la i .  Pada pertemuan dengan 
kabupaten/kota tersebut, Tim Pen i lai bersikap aktif dan kriti s 
dalam menggal i  i nformasi lanjutan .  Kons i stens i  antara Daftar 
ls ian dan materi paparan merupakan salah satu hal mendasar 
yang seringka l i  d itanyakan oleh Tim Pen i la i .  Selai n itu, tidak 
jarang Tim Pen i lai menanyakan hal-hal yang d iperoleh dari 
sumber lai n ,  dan hal tersebut tidak tercantum dalam Daftar 
I s ian. 

Secara kese luruhan, wawancara berjalan lancar dan 
telah menjad i ajang yang menari k bagi Tim Pen i la i karena 
me�eka memperoleh kesempatan emas dari tangan pertama 
untuk memval idasi data yang d i sampaikan . Apalagi has i l  yang 
d iperoleh dari setiap wawancara d id iskus ikan u lang di antara 
anggota Tim Pen i lai setelah paparan dan wawancara usai . 
Maksud utama dari d iskusi i nternal Tim Pen i lai adalah untuk  
memperoleh gambaran yang komprehensif dari setiap 
kabupaten/kota, karena mungkin ada hal yang terlewatkan 
atau d ipahami secara berbeda oleh sebagian Tim Pen i la i .  Dari 
d iskusi Tim Pen i la i tersebut dapat d isepakati beberapa hal 
yang penting d ijad ikan catatan, serta dapat d isusun 3 peringkat 
teratas yang berhak d i i kutsertakan dalam kegiatan verifi kasi 
lapangan.  
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Berdasarkan has i l  paparan dan wawancara, yang 
d i lanjutkan dengan d iskusi tekn i s  Tim Pen i la i ,  maka Tim Pen i lai 
telah bersepakat atas 3 peri ngkat teratas untuk kategori 
kabupaten/kota. Untuk kategori kabupaten, 3 peringkat 
teratas adalah Kabupaten Bandung Barat, Tu lungagung, dan 
Sleman. Sementara untuk kategori kota, 3 peri ngkat teratas 
adalah Kota Surakarta, Tangerang, dan Bandung. Selanj utnya, 
guna keperluan verifi kas i  lapang tersebut, Tim Pen i lai telah 
meminta kepada pihak Sekretariat Tim Pen i lai untuk 
menyiapkan surat pemberitahuan kepada kabupaten/kota 
final is  tersebut, sekal igus memberitahukan jadwal rencana 
kunj ungan lapangan atau verifi kas i  lapangan ke masi ng-masi ng 
kabu paten/kota. 

c. Tahapan Verifikasi Lapangan 

Verifi kasi lapangan terlaksana pada bu lan September 
dan Oktober 20 1 2. Beri kut adalah u raian s i ngkat kunj ungan 
lapangan atau verifi kasi lapangan yang d i lakukan oleh Tim 
Pen i la i .  
I )  Kabupaten Bandung Barat 

Kunjungan Tim Pen i lai dalam rangka verifi kasi lapangan 
d i laksanakan pada m inggu terakh i r  September 20 1 2. 
Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi  d i  Kantor 
Bupati Bandung Barat. Setelah itu Tim Pen i lai d iajak ke 
Lembang untuk meninjau pertan ian hortiku lutra organ ik. 
Setelah dari Lembang, Tim Pen i lai d i bawa mengunjungi 
usaha kec i l  menengah yang berkembang di Kabupaten 
Bandung Barat, antara la in industri tahu  bandung yang 
terkenal . Kemudian, Tim Pen i la i  d im inta meninjau usaha 
keraj i nan patung dari bahan kayu s i sa, dan has i l nya sudah 
d iekspor ke manca negara. 
Sebagai penutup kunjungan, Tim Pen i lai d i bavra 
menikmati pertunj ukan panggung dan seni l uki s  yang 
d i laksanakan oleh Komun itas Barl i .  Acara i n i  memakan 
waktu yang relatif lama, karena seni pertunjukan 
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panggung berlatar belakang legenda Sangkuriang 
d ima inkan oleh sejum lah artis loka l .  

2) Kabupaten Sleman 

Verifi kas i  lapangan ke Kabupaten Sleman d i laksanakan 
pada tanggal 3 dan 4 Oktober 20 1 2. Pada awal kunjungan 
Tim Pen i lai d ibawa ke Galeri Keraj i nan yang d im i l i ki oleh 
Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada Galeri Keraj i nan 
tersebut d i pamerkan berbagai produk  masyarakat lokal ,  
mu lai dari bati k dan h iasan lampu h i ngga alat pertan ian 
ri ngan dan keramik. 
Setelah observasi dan wawancara s i ngkat dengan petugas 
di Galeri Keraj i nan, selanjutnya Tim Pen i lai d iantar 
menuj u Pendopo Kabupaten untuk acara ramah tamah 
dengan Bupati Sleman dan jajarannya. Setelah acara 
ramah tamah, Tim Pen i lai d i perl ihatkan beberapa produk 
lai n yang d ihasi l kan masyarakat lokal ,  terutama ku l i ner. 
Acara verifi kas i  lapangan d i lanjutkan lagi dengan mel ihat 
perkebunan salak pondoh, yang d ibangkitkan secara 
swadaya oleh masyarakat setelah mengalami mus ibah 
akibat dampak dari meletusnya Gunung Merapi .  
Kebangkitan perkebunan salak tersebut tidak hanya pada 
areal perkebunan saja, tetapi j uga berlanjut pada 
prosesi ng (pengepakan) untuk  tujuan ekspor ke 
Singapura, Taiwan, Ch ina, Korea, dan Jepang. 
Verifi kasi lapangan oleh Tim Pen i la i d i lanjutkan dengan 
kunjungan ke Desa Sukunan, desa yang berhasi l  
mengubah berbagai sampah rumah tangga menjad i 
barang-barang bern i lai ekonomi ,  seperti pernak-pern ik 
h iasan ramah l i ngkungan, peralatan l i ngkungan (seperti 
tempat sampah organ ik, non-organ ik) .  Selai n itu, warga 
Desa Sukunan sudah berhasi l  menjad ikan desanya sebagai 
sentra pembelajaran bagi kader l ingkungan dari daerah 
lai n yang i ngin belajar mengenai konsep kemandi rian 
dalam pengelolaan l i ngkungan, mu lai dari bank  sampah 
h ingga pengembangan biogas skala desa. Verifi kas i  
lapangan ke Kabupaten Sleman diakh i ri dengan kunj ungan 
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ke Pasar l nduk Buah Gemah R ipah. Pasar buah yang 
terbi lang relatif rap ih dan bers ih  i n i  telah berhas i l  
mengembangkan s istem pengolahan biogas dari l imbah 
buah busuk. Pengembangan s istem pengolahan biogas 
d idukung oleh salah satu un iversitas dari Jerman dan 
U n iversitas Gadjah Mada. 

3) Kabupaten Tulungagung 

Verifi kasi lapangan ke Kabupaten Tulungagung 
membutuhkan waktu perjalanan yang relatif lebih lama 
d ibandi ngkan lokasi lai n .  Setelah perjalanan panjang dari 
Surabaya pada tanggal 1 8  - 1 9  Oktober 20 1 2. Tim Pen i lai 
d iterima d i  Kantor Bupati Tu lungagung. Setelah 
perkenalan dan ramah tamah, Tim Pen i lai d ibawa ke 
Pendopo Kabupaten Tu lungagung guna memperoleh 
i nformasi sejarah dan kondis i  terki n i  i bukota kabupaten. 
Keesokan hari nya, Tim Pen i lai d i bawa men injau pengraj i n  
marmer, yang lokasi nya beberapa ki lometer d i  l uar kota. 
Produk yang d i hasi l kan tidak hanya lantai  dan batu n isan, 
tetapi j uga benda bern i lai sen i .  Beberapa benda yang 
menari k perhatian antara lai n patung sapi benggala 
berukuran besar, sesuai as l i nya, j uga patung elang dan 
banteng. 
Selanjutnya, Tim Pen i lai d ibawa meni njau peternakan 
kambing etawah ,  yang khusus menghas i lkan i nduk- induk 
unggu lan. Usaha i n i  sudah berjalan beberapa tahun ,  dan 
ki n i  menjad i salah satu sumber penghasi lan penduduk 
desa. Verifi kasi lapangan d itutup dengan kunjungan ke 
sentra bati k dan kebun bel imbing Argo Bel imbing 
Mu lyono. Di lokasi i n i  dapat d i saks ikan usaha mand i ri 
yang d i lakukan oleh pemi l i knya dalam mengembangkan 
usaha budidaya bel imbi ng, yang kemud ian d i kembangkan 
lebih lanjut menjad i usaha ku l iner berbasiskan bahan 
dasar bel imb ing. Beberapa penganan yang d ijual antara 
la in baso bel imbing, kue bel imbi ng dan j u s  bel imbi ng. 
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4) Kota Bandung 

Verifi kasi lapangan ke Kota Bandung d i laksanakan pada 
minggu terakh i r  September 20 1 2. Setelah pertemuan dan 
perkenalan dengan jajaran Pemerintah Kota Bandung, 
Tim Pen i lai men injau Kampung Dago Pojok. Di lokasi i n i  
Tim Pen i lai mel i hat aktivitas kebudayaan yang 
d i kembangkan masyarakat setempat, di antaranya seni 
mural pada wahana d ind ing d i  l i ngkungan kampung 
tersebut. Sela in komun itas d i  Kampung Dago Pojok, Tim 
Pen i lai j uga d ibawa mel i hat Komun itas Hong. Komun itas 
i n i  mengembangkan kreativitas dalam bidang seni l uki s  
dan  gambar. 
Selanjutnya Tim Pen i lai mengunj ungi lokasi pemberdayaan 
masyarakat untuk usaha keraj i nan dengan memanfaatkan 
l imbah industri/pabrik yang d igagas oleh seorang seniman 
Tisna Amijaya d i  kelurahan Cigondewah. Kunj ungan 
verifikasi lapangan berakh i r  dengan berd iskusi d i  
secretariat Forum Komunitas Kreatif Bandung (Forum 
Creative Commun ity Bandung/ FCCB), dan Tim Pen i lai 
d i lepas oleh Kepada Dinas Pariwisata Kota Bandung. 

5) Kota Surakarta 

Tim Pen i lai mengunjungi Kota Surakarta langsung setelah 
menyelesai kan tugas serupa d i  Kabupaten Sleman.  
Kunjungan d i laksanakan pada tanggal 4 - 5 Oktober 
20 1 2. Verifi kas i  lapangan d imu lai dengan kunj ungan ke 
Pasar Triwindu,  yang merupakan pasar barang bekas yang 
telah mengalami pemugaran.  Di  pasar i n i  dapat ditemukan 
berbagai jenis barang bern i lai seni dari beberapa pu luh  
tahun  lampau . Setelah itu Tim Pen i lai d i undang ke Balai 
Kota Solo untuk bertemu dengan Wakil Wal i kota Solo. 
Verifikasi lapangan d i lanjutkan dengan kunjungan ke Solo 
Techno Park, tempat di mana anak-anak SMK berhasi l  
merakit mobi l  yang d ikenal secara nasional . Selai n mobi l ,  
beberapa produk  la in yang d i rakit d i  tempat in i  antara la in 
komputer, perlengkapan olah raga, dan beberapa jenis 
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suku cadang. Bagian akh ir  verifi kasi lapangan d i i s i  dengan 
kunjungan ke pasar yang baru d ibangun oleh Pemeri ntah 
Kota Solo, dan d i i s i  oleh eks pedagang yang berdagang 
secara l iar di sekitar tugu monumental di tengah Kota 
Surakarta. Setelah itu Tim Pen i lai berkesempatan 
men i njau pusat keraj i nan batik di daerah Laweyan,  yang 
tidak hanya menjad i pusat produksi tapi jadi pusat 
pembelajaran bagi berbagai pemerhati batik dari l uar 
daerah. 

6) Kota Tangerang 

Verifikasi lapangan kal i  i n i  adalah yang terdekat dari segi 
jarak fi s ik, dan d i laksanakan pada tanggal 22 Oktober 
20 1 2. Acara pertama adalah kunjungan ke Balai Kota 
untuk perkenalan dan ramah tamah. Setelah itu Tim 
Pen i lai d i bawa meni njau SMK 3 Tangerang, yang 
mengembangkan bidang keah l ian tata boga, tata busana, 
tata kecanti kan, dan akomodasi perhotelan. Lokasi 
selanjutnya yang d ikun jungi oleh Tim Pen i lai adalah 
Kelurahan Kunc iran l ndah, d i  mana salah satu RT-nya 
telah menerapkan daur u lang mand i ri .  Kunjungan 
selanjutnya adalah ke Desa Sudimara Pi nang, d i  mana 
terdapat lokasi pembuatan keraj i nan tangan berbasis 
l imbah pabrik. Usaha ini d i sebut Komun itas Lumintu -
Lumayan ltung-itung Nunggu Tutupnya Usia. 

Perjalanan verifi kasi lapangan selanjutnya adalah men injau 
aksi-aksi kreatif yang d i lakukan oleh kelompok anak 
jalanan yang bernaung d i  bawah kelompok Anak Langit. 
Setelah itu Tim Pen i lai d ibawa ke Pasar Benteng di Kota 
Tangerang. Di tengah pasar tersebut tengah 
d ikembangkan usaha mu l ia oleh sekelompok peranakan 
Tionghoa yang tengah membuat museum. Museum in i  
beris i  koleksi yang mampu menceritakan sejarah 
kehad i ran dan kontri busi keturunan Tionghoa terhadap 
perkembangan Kota Tangerang. 

2 1 0 



6.2.5. Hasi l  Peni laian 

Setelah menyelesaikan verifi kasi lapangan, Tim Pen i lai 
berkumpu l  kembal i  untuk menuntaskan tugasnya. Berbekal 
temuan lapangan dan data yang selama i n i  mereka pegang, 
maka Tim Pen i la i melakukan pen i laian lanj utan .  Dari d i skusi 
i ntens if selama pertemuan pada tanggal 30 dan 3 I Oktober 
20.1 2, maka Tim Pen i lai dengan suara bulat memutuskan hal 
hal berikut: 
• Kabupaten Sleman sebagai pemenang Baksyacaraka tahun  

20  1 2  untuk kategori kabupaten ;  dan 
• Kota Tangerang sebagai pemenang Baksyacaraka tahun  

20  1 2  untuk kategori kota. 
Menyusu l  keputusan Tim Pen i lai tersebut, maka pihak 

Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat c.q. 
Kedeputian Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga melayangkan su rat pemberitahuan kepada Bupati 
Sleman dan Wal i kota Tangerang. l nti nya surat tersebut 
memuat pemberitahuan dan ucapan selamat, sekal igus 
undangan untuk menghad i ri acara penyerahan Piala 
Baksyacaraka oleh Bapak Presiden Republ i k  I ndonesia. Selai n 
menghas i lkan keputusan tersebut d i  atas, Tim Pen i lai 
menyerahkan pula sejum lah rekomendasi perba ikan 
pelaksanaan Baksyacaraka pada tahun  mendatang. 

Puncak ku l imnasi dari pemberian Anugerah 
Baksyacaraka terlaksana pada saat pembukaan Pekan Produk 
Kreatif I ndonesia (PPKI) .  Acara yang d i langsungkan d i  
Epicentrum Epiwalk, Kun i ngan pada tanggal 2 1  November 
20 1 2, d ibuka oleh Waki l Presiden Republ i k  I ndonesia. Salah 
satu mata acara penting pada kegiatan PPKI tersebut adalah 
penyerahan Piala Baksyacaraka, masi ng-masi ng kepada 
Kabupaten Sleman yang d iterima oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sleman, dan kepada Kota Tangerang yang diterima 
oleh Waki l  Wal ikota Tangerang. 
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6.2.6. Pelajaran yang Dapat Dipetik 

Pelaksanaan Baksyacaraka 20 1 2  merupakan 
implementasi perdana dari konsep pengembangan budaya 
kreatif yang telah lama d ipi ki rkan di l i ngkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dari 
implementasinya mengi nd ikasikan terdapat kesesuaian antara 
konsepsi dan prakteknya, walaupun tetap saja mengandung 
sejumlah ketidaksesuaian yang d isebabkan kekel i ruan dalam 
mempersepsi kan konsepsi "budaya kreatif '  ataupun kekurang 
cermatan dalam pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara 
konsepsi dan praktek bukanlah suatu kegagalan, tetapi justru 
dapat menjad i umpan bal i k  untuk memperbai ki implementasi 
Baksyacaraka 20 1 2  pada tahun-tahun  selanjutnya. Dengan kata 
lai n ,  ketidaksesuaian tersebut merupakan lesson learned, 
pelajaran yang dapat d ipetik untuk menyempurnakan 
pelaksanaan Baksyacaraka selanjutnya. 

Setidaknya terdapat 4 buti r pelajaran yang dapat 
d ipeti k dari kegiatan Anugerah Baksycaraka Tahun 20 1 2, 
sebagai beri kut : 

I )  Persepsi "budaya kreatif' - Secara umum dapat 
d i katakan bahwa sel uruh aktor quadruplehel ix yang 
ikutserta dalam pen i laian Anugerah Baksyacaraka 
berpandangan bahwa budaya kreatif identik atau sama 
dengan ekonomi kreatif. Oleh karena itu mereka 
menyertakan produk  ekonomi kreatif, seperti keraj i nan 
tangan, ku l i ner dan lai nnya (termasuk kategori subsector 
ekonomi kreatif) sebagai fakta pendukung bahwa mereka 
telah mengembangkan ekonomi kreatif. Prakti s tidak ada 
pejabat kabupaten dan kota yang mendeskri psi kan proses 
dan aktivitas seni dan budaya di daerah yang kuat dan 
mengakar, seh i ngga mampu menginspi r�si 
berkembangnya ekonomi kreatif. Salah satu contoh yang 
jelas adalah Kabupaten Jember yang bangga menonjo lkan 
}ember Fashion Carnival, namun  pejabatnya tidak bisa 
menjelaskan secara utuh peran dan proses keterl ibatan 
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masing-mas ing komponen quadruple helix (Pemerintah -
Bisn is - Akademis i  - Publ i k} dalam karnaval tahunan 
tersebut. Namun demikian adapu la kekel i ruan persepsi 
atas i sti lah "budaya kreatif' tersebut yaitu upaya untuk 
merubah n i la i -n i lai budaya lokal ,  sehi ngga terkesan 
muncu l  s ikap enggan (re/uaant) untuk melakukan 
pengembangan budaya kreatif, karena beranggapan 
budaya lokal yang d ijad i kan "pedoman h idup" d i  
l i ngkungan masyarakatnya merupakan "budaya ad i l uhung" 
pen inggalan dari nenek-moyangnya. M isal nya dengan 
mengatakan bahwa Kota Bl itar adalah "Kota Seri bu 
Cand i" ,  seh ingga apa yang harus d i buat lebih kreatif dari 
has i l  pen i nggalan sejarah masa lal u tersebut; atau Kota 
Bandung yang tidak memi l i ki budaya lokal yang kuat, 
karena berd i ri dalam era kolon ia l isme Belanda. 
Padahal harapannya Budaya kreatif hendaknya d ipandang 
sebagai suatu proses kreatif d i namis dalam suatu 
l i ngkungan masyarakat yang mampu menggairahkan 
keh idupan kebudayaan, dan yang selanjutnya dapat 
menjad i pemasok gagasan, ide dan kreativitas dalam 
pengembangan ekonomi kreatif. Dapat pula d i katakan 
bahwa budaya kreatif adalah pengembangan sektor hu lu ,  
sedangkan ekonomi kreatif terkait dengan pengembangan 
sektor h i l i r. Namun yang harus d igarisbawahi adalah fakta 
bahwa kedua sektor tersebut berlandaskan pada 
pengembangan kreativitas. 

2) Kuisioner - Formu l i r  is ian kuis ioner yang d igunakan 
dalam pen i laian Baksyacaraka 20 1 2  tergolong canggih .  
Secara konseptual ,  ku is ioner tersebut d i rancang mampu 
merekam rangkaian s inergitas komponen-komponen 
budaya kreatif, mu lai dari masukan (input) , proses, 
keluaran (output) , dan kemajuan (progress) . Keempat 
d imensi tersebut setidaknya d iwaki l i  oleh sed ikitnya 7 
variabel .  Seluruh variabel tersebut d in i lai dengan 
menggunakan sejum lah ind ikator kual itatif, yang 
jum lahnya sekitar 1 .200 ind ikator. Sungguh suatu jum lah 
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yang terla lu banyak, dan dapat membingungkan dan 
membosankan bagi pihak-pihak yang ditugasi mengis i nya. 
Seh i ngga tidak mengherankan tingkat pengembal ian 
kuis ioner tidak terlal u ti nggi . Bahkan dari sejumlah 
kuis ioner yang d ikembal i kan, ternyata mas ih  banyak yang 
tidak mengisi secara lengkap. Oleh karena itu ke depan 
perl u d ip iki rkan dan d iupayakan penyederhanaan 
ind ikator yang d igunakan. 

3)  Verifikasi lapangan - Untuk menguj i data yang 
d i i s ikan ke dalam kuis ioner serta data pendukung yang 
d iki rim bersamanya, maka mekan isme penguj ian yang 
d i sepakati oleh tim j u ri Baksyacaraka 20 1 2  adalah dengan 
melakukan verifi kasi lapangan. Pelaksanaan verifi kasi 
lapangan difokuskan pada kabupaten dan kota yang 
menduduki 3 posis i  teratas pada masi ng-masing kategori . 
Seluruh verifi kasi lapangan dapat d i laksanakan dengan 
bai k. Sel uruh pemeri ntah kabupaten dan kota yang 
diverifi kasi sela lu menerima tim juri Baksyacaraka 20 1 2  
dengan baik. Sehi ngga tidak mengherankan bi la 
kel ihatannya segala sesuatunya terl i hat bai k, tanpa 
kekurangan yang berarti . Terhadap kecenderungan i n i  
selu ruh  anggota tim juri Baksyacaraka 20 1 2  berpendapat 
bahwa verifi kasi lapangan yang d i laksanakan tidak dapat 
mengungkapkan secara utuh kondis i  kabupaten/Kota 
d imaksud. Banyak hal yang d itampi l kan justru yang baik 
saja, sementara kondis i  sesungguhnya bel um tentu sebaik 
itu . Atas kecenderungan tersebut tim j u ri Baksyacaraka 
perl u mengembangkan tekn i k  verifi kasi pada masa yang 
akan datang. 

4) Mitra daerah Kuisioner Baksyacaraka 20 1 2  
d ikir imkan kepada sel uruh pemerintah kabupaten dan 
kota se- l ndonesia. Pengisian kuis ioner tersebut harus 
d ikoord inas ikan, d iarahkan dan d i kawal agar dapat 
memenuh i  standard min imum pengis ian. Oleh karena itu 
pemi l i han mitra daerah menjad i strategis, karena teris i 
tidaknya kuisioner secara bai k  sangat tergantung dari 
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koord inasi , arahan, dan kendal i yang d iperankan oleh 
mitra daerah .  Pada pelaksanaan Baksyacaraka 20 1 2  
pengi riman kuis ioner d itujukan kepada Asisten Daerah I I .  
Dengan posis i  struktural yang d iduduki nya d i harapkan 
Asisten Daerah I I dapat mengarahkan dan mengenda l ikan 
pengisian formu l i r  kuis ioner Baksyacaraka. Namun pada 
kenyataannya peran yang d iharapkan dari Asi sten Daerah 
II tidak dapat terlaksana sebagaimana d i rencanakan.  
Setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan 
ekspektasi terhadap kinerja Asisten Daerah II tidak sesuai 
harapan.  Pertama, Asisten Daerah I I harus berkoord i nasi 
dengan pihak Badan Perencana Pembangunan Daerah 
(Bappeda) untuk dapat menggerak-kan segenap pi hak 
terkait. Kedua, Asisten Daerah I I tidak memi l i ki person i l  
yang cukup untuk  mengawal pengisian kuis ioner. Sebagai 
konsekuensi  logis dari interaksi kedua faktor 
tersebut,maka tidak mengherankan b i la sej um lah daerah 
melaporkan data yang d im i nta dengan selang waktu yang 
lama (sel i s ih  waktu antara tanggal d iterimanya kuis ioner 
dengan tanggal peri ntah pengisiannya) . Bahkan ada daerah 
yang menyampaikan bahwa perintah pengisian mereka 
terima sekitar I mi nggu sebe lum tenggat (batas waktu) 
penyerahan kuis ioner yang telah d i i s i .  Alhasi l kuis ioner 
di is i  secara serampangan, t idak lengkap dan jauh d i  bawah 
standard pengis ian m in imal .  

6.3. Pelaksanaan Anugerah Baksyacaraka Tahun 20 1 4. 

6.3 . 1 .  Upaya Penyempurnaan 

Sebagaimana telah d iungkapkan sebe lumnya, bahwa 
pelaksanaan Anugerah Baksyacaraka tahun  20 1 4  agak sed ikit 
berbeda dengan pelaksanaan Anugerah Baksyacaraka Tahun  
20 1 2, terutama adanya penyempurnaan terhadap orientasi 
substans i  dan metode pen i la ian. Penyempurnaan tersebut 
d i lakukan pada tahun  20 1 3 , dengan mel iputi hal-hal sebagai 
berikut. Pertama, sehubungan dengan mengurangi kekel i ruan 
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penafs iran yang berkonotasi pada "pengembangan n i la i -n i lai 
budaya lokal" (cultures values), serta mengel imi nasi terhadap 
muncu lnya kesan yang begitu kuat dari para peserta untuk 
pen i laian "pengembangan ekonomi kreatif' (economic creative) , 
padahal tuj uan dan maksud sesungguhnya dari pemberian 
penghargaan adalah untuk mendorong pen i ngkatan peri laku 
kreatif (creative behavior) warga masyarakat, substansi pen i laian 
lebih d iorientas i kan pada upaya yang d i lakukan semua pihak 
yang berkepentingan bai k secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk terwujudnya suatu "habitat yang 
memungki nkan" (enabling conditions) warga masyarakat 
semakin berperi laku kreatif (creative behavior) dan pada 
gi l i rannya akan mendukung pengembangan ekonomi kreatif 
(economic creative). Kedua, berkaitan ind ikator kual itatif yang 
terla lu banyak (sekitar 1 . 300 buti r pertanyaan) dan deng;;tn 
muncu lnya kehendak untuk menyusun i ndeks kreativitas 
masyarakat (has i l  d i skusi PPKI 20 1 3 ) ,  maka metode pen i laian 
d i lakukan secara kuantitatif dan d i jabarkan dalam i nd ikator
ind ikator yang diduga berkorelasi sign ifi kan dengan 
pen ingkatan peri laku kreatif masyarakat dan data atau 
i nformasi dari i nd ikator d imaksud d ianggap sudah tersed ia 
atau telah d i h impun secara fungsional ruti n oleh satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Ketiga, Dalam 
kegiatan verifi kasi lapang Tim Pen i lai hanya dapat mengunjungi 
dua atau tiga desa (atau kecamatan) yang terdapat " lokasi 
karya kreatif' dari pu luhan desa dalam setiap Kabupaten/Kota, 
sehi ngga seri ng men imbulkan keraguan terhadap "azas 
representasi " dari verifi kas i  lapang tersebut. Oleh karena itu, 
d iupayakan dalam kegiatan verifi kasi lapang perl u mel i batkan 
"tenaga i ntel ijen" yang bertugas mengumpulkan data atau 
i nformasi tambahan yang d imaksudkan oleh Tim Pen i lai 
Anugerah Baksyacaraka tersebut. Pengumpulan data tambah;m 
tersebut sebagai langkah pemeri ksaan si lang (cross check) 
terhadap semua data dan i nformas i yang d iberi kan baik pada 
tahap admin istrasi dan paparan, serta termasuk i nformasi 
penerima manfaat. Namun kehendak untuk mel ibatkan 
"tenaga i ntel i jen" tersebut terkendala dengan keterbatasan 
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sumberdaya kelembagaan (waktu, personal ia dan dana) dari 
Deputi Kebudayaan.  Kemenko Kesejahteraan Rakyat. 
Keempat, Untuk men ingkatkan kapas itas daerah terutama 
dalam tekn i s  pengis ian kuesioner dan koord inasi l i ntas SKPD, 
maka dalam Anugerah Baksycaraka tahun  20 1 4  d i sarankan 
untuk melakukan mitra kerja dengan instans i  Bappeda 
Kabupaten/Kota. Pertimbangannya antara lai n karena Bappeda 
dalam melaksanakan tugas dan fungs inya akan terkait dengan 
seluruh data kinerja SKPD, baik untuk kepenti ngan 
perencanaan maupun untuk keperluan mon itoring dan 
evaluasi .  Sela in itu j uga, bukan hanya keberadaan langsung 
fungsi koord inasi dengan semua SKPD, melai n kan juga secara 
tidak langsung Bappeda dapat meminta bantuan kepada 
masing-masing SKPD untuk mengkoord i nasikan data/informasi 
k inerja dari aktor quadruplehel ix la innya. 

6.3.2. Orientasi dan Dimensi Peni laian 

a. Orientasi Peni laian 

Kreativitas d idefi n i s ikan oleh Webster sebagai 
"kecakapan memuncu l kan sesuatu yang baru" .  Kreativitas 
merupakan sebuah proses menta l  yang mel i batkan 
pemuncu lan ide-ide dan konsep-konsep yang ada. Menurut 
Febe Chen (20 I 0), kreativitas merupakan proses 
"menciptakan, menemukan, mengimaj i nas ikan, mengkon
seps ikan, mengkonstruks i kan, membentuk, memproduks i ,  
menghas i l kan, mel i hat masa depan atau kemampuan 
mempred iksi kecenderungan yang baru, kemampuan 
menganal is is  kebutuhan pasar atau masyarakat, kemampuan 
memel i hara alam". Kreativitas j uga d iart ikan sebagai "proses 
mental yang menghas i l kan solus i ,  ide, konsep, artistik, teori 
atau produk yang baru/ un ik" .  

Seseorang, komun itas, organ isasi dan bangsa dapat 
menjad i kreatif karena memi l i ki budaya kreatif. Kemampuan 
kreatif t idak terlepas dari pengaruh budaya dan pengaruh 
masyarakat sekitarnya. Muncu l  dan berkembangnya kreativitas 
tidak lepas dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh 
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masyarakat d imana i ndividu itu h idup dan berkarya. Budaya 
adalah akumu lasi produk  kreatif yang diabad ikan dalam bentuk 
tertentu . Manusia tidak dapat h idup tanpa budaya. Dengan 
demikian keterkaitan budaya, manusia dan kreativitas 
memberi arti bagi keh idupan. l kl im kebudayaan yang i kut 
menyusun budaya kreatif antara lai n kele luasaan untuk 
berpiki r dan mengemukakan gagasan, keterbukaan menyerap 
berbagai rangsangan budaya yang beragam, penghargaan bagi 
orang yang berprestasi , dan seterusnya. 

Dari berbagai pendapat para pakar, dapat didefi n is ikan 
ada sembi lan faktor yang kondus if bagi perkembangan 
kreativitas ind ividu dan masyarakat, yang d i sebut 
creativogenic culture society. Kesembi lan faktor tersebut 
ialah: 
I )  Tersed ianya sarana-sarana kebudayaan; 
2) Keterbukaan terhadap rangsangan budaya yang beragam; 
3) Penekanan pada proses becoming, tidak hanya being; 

4) Adanya keleluasaan bagi berbagai media kebudayaan, 
tanpa d iskrim inasi ;  

5) Berkurangnya tekanan psi kologi sosial setelah sekian lama 
masyarakat d icekam oleh pen indasan dan 
keterkungkungan; 

6) Keterbukaan terhadap segala rangsangan budaya, 
termasuk  rangsangan budaua yang kontras seka l ipun ;  

7)  Adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan yang 
divergen; 

8) Adanya i nteraksi antara para pakar yang menguasai 
bidangnya; 

9) Adanya promosi, had iah, dan insentif bagi orang-orang 
yang berprestasi .  

Dari faktor-faktor tersebut terl i hat bahwa "creativity 
does not occur at random, but enhanced by environment factors". 
Dengan lai n perkataan,  kreativitas tidak muncu l  secara acak, 
tetapi akan sangat d i pengaruh i  oleh faktor-faktor l i ngkungan 
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sekitarnya. Kesembi lan faktor tersebut perl u d ic iptakan dan 
d idorong oleh setiap aktor pengembang budaya kreatif. 
M isalnya, pemeri ntah sebagai salah satu aktor pengembang 
budaya kreatif dapat menciptakan kesembi lan faktor tersebut 
melalu i  fungs inya sebagai regu lator, fas i l i tator dan penegakan 
hukum.  Demikian pula dengan komponen aktor la innya dapat 
mengi n i siasi dan mengorganisasi kan berbagai faktor-faktor 
tersebut sesuai dengan fungsi yang d iembannya. Namun 
demikian peran dan  fungsi dari aktor pengembang budaya 
kreatif perl u d i koord inas ikan dan d i s i nergi kan,  sehi ngga tidak 
ada faktor yang sangat berlebihan d i laksanakan dan tidak ada 
faktor yang sangat sed i kit d i laksanakan bahkan a lpa d i i n is ias i  
oleh aktor pengembang budaya kreatif. Oleh karena itu tidak 
dapat d ipungki ri bahwa keberhas i lan dalam gerakan 
pemberdayaan masyarakat berperi laku kreatif akan 
berlandaskan pada spi rit atau semangat gotong royong, 
kerjasama atau s inergitas antar aktor pengembang budaya 
kreatif dalam menghad i rkan ataupun menyed iakan faktor
faktor l i ngkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan 
budaya kreatif. 

Hasi l yang d iharapkan dari kegiatan pemberian 
anugerah puncak Baksyacaraka tahun  20 1 4, yaitu terdapatnya 
suatu ja l inan kerjasama (si nerj i )  yang berdaya guna, berhasi l  
guna dan  berkelanjutan antar komponen masyarakat 
(Quadruple Helix yang terd i ri dari : pemeri ntah, cendiakawan, 
pelaku bisn is ,  komun itas) untuk pengembangan masyarakat 
berbudaya kreatif di ti ngkat Ketal Kabupaten dalam rangka 
mendorong pen i ngkatan kesejahteraan rakyat yang lebi h bai k  
dan bermartabat. 

b. Dimensi Pen i laian 

Pen i laian dalam pemberian anugerah puncak 
Baksyacaraka Tahun  20 1 4  i n i  d i hadapkan pada keterbatasan 
sumber daya manajemen dan waktu, serta kondis i  kesadaran 
masyarakat umumnya dalam pemahaman budaya/peri laku 
kreatif yang bel um terd iseminas ikan dengan bai k dan merata. 
Oleh karena itu, kegiatan pen i laian tersebut akan d i lakukan 
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dengan pendekatan i lmu admin istrasi pub l ik, d i  mana pen i laian 
akan difokuskan kepada masalah kinerja, sehingga aspek has i l  
dan cara mencapai has i l  merupakan ha l  yang penting untuk 
diobservasi .  Parad igma mutakh i r  dari admin istrasi publ ik dalam 
pen i laian kinerja, bukan hanya d ititi k beratkan pada d imensi 
output (has i l )  yang telah d iwujudkan, melai nkan juga pada 
d imensi process (upaya) yang telah d i lakukan dan d imensi 
progress (kemajuan) yang d icapai, serta d imensi input 
(masukan) yang tersed ia (Dunn,  Wi l l iam, 2005). 

Dengan demikian untuk men i lai k inerja seluruh peran 
dan fungsi aktor utama dalam pengembangan budaya kreatif 
untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mendorong 
pen ingkatan kesejahteraan rakyat pada tahun 20 1 4  
berlandaskan pada 5 ( l ima) d imensi pen i laian, yaitu: (a) 
Dimensi Masukan (Input) ;  (b) Dimensi Proses/U paya (Process) ; 
(c) Dimensi Keluaran/ Has i l  (Output) ;  dan (d) Dimensi 
Kemajuan (Progress); dan e) l nformasi Strategis. Rincian untuk 
masing-mas ing d imensi pen i laian pengembangan budaya 
kreatif, sebagai berikut: 
I )  D imensi Masukan (Input) i n i  pada dasarnya merupakan 

variabel atau ind ikator yang mencerminkan kond is i  
geografis wi layah dan ketersed iaan sarana/prasarana 
daerah yang d ipandang mendukung secara signifi kan 
dalam pengembangan budaya kreatif untuk pengembangan 
ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. 

2) Dimensi Upaya (Process) merupakan variabel atau 
ind ikator kinerja fis ik, baik  secara material maupun secara 
substansial dari peran dan fungs i aktor utama terhadap 
kondis i  modal kreativitas dalam pengembangan budaya 
kreatif yang selaras dengan pengembangan ekonor:ni 
kreatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

3) Dimensi Kel uaran/Has i l  (Output) merupakan variabel atau 
i nd ikator ki nerja ekonomi bai k  dalam besaran nominal 
maupun relatif yang dapat merepre-sentas i kan d inamika 
pengembangan budaya kreatif untuk pengembangan 
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ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. 

4) D imensi Kemajuan (Progress) merupakan variabel atau 
i nd ikator yang pada dasarnya mencakup semua i nd i kator
ind ikator dari d imensi upaya dan d imensi has i l ,  serta 
d i uku r  berdasarkan perbedaan periode waktu data. 

5) Dimensi l nformasi Strategis Daerah.  Mengi ngat Metode 
Pen i laian Anugerah Baksyacaraka i n i  tidak sepenuhnya 
bersifat kuantitatif, maka d i lakukan pu la pen i laian dengan 
ind ikator kual itatif, yaitu mel i puti berbagai i nformasi mu lai 
dari v is i -miss i  Kabupaten/Kota, Ri ncian Program dan 
Kegiatan, serta gambaran berbagai "Proyek U nggu lan" 
yang akan, sedang dan telah d i lakukan dalam periode 
peni laian (dua tahun  terakh i r), dalam Pengembangan 
Budaya Kreatif. l nfomasi strategis tersebut 
mencantumkan berbagai aktivitas atau karya bai k  yang 
d i laksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
d iselenggarakan oleh Aktor Utama la innya, seperti 
Cendekiawan, pelaku dun ia usaha dan berbagai komun itas 
di daerah.  

6.3 .3 .  Modal Kreativitas 
Quadruplehel ix 

dan Sinerj i  Aktor 

Lingkup peni laian untuk pemberian anugerah puncak 
baksyacaraka pad a tahun  20 1 4  mencakup 3 (tiga) aspek yang 
harus d iperhatikan, yaitu aspek modal kreativitas, aspek s i nerj i  
aktor utama, serta aspek ekonomi kreatif. 

a. Modal Kreativitas 

Mengukur kreativitas pada dasarnya lebih mendekati 
kepastian terhadap fenomenanya d ibandingkan dengan 
mengukur inovas i ,  karena dalam mengukur inovasi harus lebih 
banyak mel ibatkan nara sumber yang berpend id ikan sarjana 
dar.� lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis dan aspek 
biaya pengel uaran dari kegiatan penelitian dan pengembangan.  
Sedangkan dalam mengukur kreativitas cenderung lebih 
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sederhana karena d igenera l i sasi kan dari i nd ikator- ind ikator 
yang bersifat makro. Apabi la pen i laian kreativitas d ifokuskan 
pada d imensi budaya kreatif, maka hal tersebut telah 
menyi ratkan adanya pertimbangan atas sejumlah faktor 
tertertentu, d i  mana pen i laiannya tidak terbatas pada 
pend id ikan d i  sekolah sen i ,  budaya kerja, budaya partis ipa�i . 
penetrasi teknologi, regu lasi dan dukungan keuangan, 
kontri busi ekonomi dari industri kreatif. Oleh karena itu 
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 
kreativitas dapat d igolongkan ke dalam 5 ( l ima) modal 
kreativitas, yaitu: Sumber Daya Manusia, Modal Teknologi, 
Modal Kelembagaan,  Modal Li ngkungan Budaya, serta Modal 
Keterbukaan dan Keragaman . 

I )  Sumber Daya Man usia 
Sumber daya manusia d ibentuk oleh berbagai faktor 

eksternal (termasuk status ekonomi dan norma-norma dan 
n i la i -n i lai budaya) . Pembelajaran dan pend id ikan adalah 
ind ikator penti ng tentang ti ngkat sumber daya manusia dalam 
masyarakat tertentu (OECD, 200 I ,  Barra, 200 I ) . Namun 
demikian, ada juga argumen yang menentang pengaruh positif 
dari pend id ikan dan pelati han kreativitas. Misal nya, Claxton 
(2008) menyoroti bahwa pengajaran trad is ional terutama 
d ibangun di atas d i sposis i  berpi kir anal itis dan cenderung 
mengaba ikan kual itas pik iran yang lain seperti imaj i nasi , i ntu is i  
dan rasa i ngin tahu  i ntri nsi k, yang mana keterampi lan yang 
merupakan kunci untuk kreativitas. Berdasarkan kenyataan 
bahwa budaya memainkan peran penti ng dalam membina 
d imensi kreatif sumber daya manusia, maka sejumlah ind ikator 
yang berkaitan dengan potensi kebudayaan dan pend id i kan 
berdasar seni dapat membantu memel ihara bakat kreatif dan 
meningkatkan bakat kreatif pada pend id ikan ti nggi . 

2) Modal Teknologi 
Perkembangan yang cepat dari teknologi di j ital 

mengubah l i ngkup budaya global .  Pada satu dasawarsa 
terakh i r, teknologi telah memi l i ki dua efek, bai k mengganggu 
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maupun pemersatu dalam seni dan budaya serta industri 
kreatif, melepaskan kreativitas ind ivid u  dan menciptakan 
budaya maya pada umumnya serta pembongkaran model 
b isn is  trad is ional .  Seperti yang d itun jukkan oleh Manuel 
Caste l l s  ( 1 998), teknologi d i j ita l  telah meri l i s  dua proses 
berlawanan yang terjad i pada waktu yang bersamaan. Di  satu 
s is i ·  budaya menjad i global ,  m isal nya sebuah perusahaan media 
yang mampu menjangkau seluruh planet dan memberikan 
sej umlah besar konten kreatif untuk khalayak yang beragam. 
Di s is i  lai n ,  budaya menjad i d i sesuaikan, d ipersonal i sasikan, 
dan lebih loka l .  Hal in i  j uga semaki n bergeser dari yang 
terfokus di sekitar menjad i mengalami keterl i batan ;  penonton 
berubah menjad i peserta; dan konsumen berubah menjad i 
pencipta. 

3 )  · Modal Kelembagaan 
Kesejahteraan masyarakat secara jelas terkait dengan 

akuntabi l itas, transparansi  dan kelembagaan dan peraturan, 
seperti yang d i sorot oleh beberapa lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) seperti Transparency International .  M ichael 
Porter ( 1 990) mengidentifikasi hubungan antara daya saing 
suatu negara dan faktor i n stitus ional ,  termasuk atu ran hukum 
dan kelayakan kebijakan publ i k. Hak  C ipta adalah setara 
dengan paten pada i nstitus i  riset dan pengembangan, serta 
fungs inya adalah untuk memberikan hak monopol i  untuk 
mel i ndungi penci pta dan mempromosikan i nvestasi dalam 
kreativitas. 

4) Modal Lingkungan Budaya 
Sekarang i n i  kebijakan strategis yang d iterapkan oleh 

beberapa negara anggota Uni Eropa adalah menghubungkan 
partis i pasi budaya dan kinerja sektor budaya dan kreatif 
deAgan kemajuan umum masyarakat. "Masyarakat yang 
berhas i l  di abad 2 1  akan menjad i orang-orang yang 
memel i hara semangat kreativitas dan mendorong kegiatan 
budaya yang sejalan dengan itu" .  Li ngkungan budaya - tempat 
konser, galeri toko buku, dan bioskop - sangat penting untuk 
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perkembangan masyarakat kreatif. T em pat terse but 
merupakan "hot spot" dari aneka perdebatan dengan beradu 
argumentasi, mengembangkan gagasan dan jaringan kerja. 
Lingkungan sosial bukanlah produk sampingan, melainkan 
sebagai mekanisme yang menentukan produk budaya dan 
produsen budaya yang dihasilkan, dievaluasi dan dikirim ke 
pasar. Budaya merupakan pendorong kreativitas, justru karena 
sifat sosialnya. Selain itu, berbagai penelitian telah 
menunjukkan bahwa museum dan galeri adalah tempat d i  
mana kreativitas dapat berkembang (Hooper et  a/, 2006). 
Paparan sen i dan budaya akan membuat orang-orang kreatif. 
Banyak bukti menunjukkan bahwa partisipasi budaya - d iukur 
dari tingkat kehadiran di acara-acara budaya dan partisipasi 
dalam kegiatan budaya - menghasilkan ide-ide baru dan 
inovatif. Semua itu menunjukkan bahwa partisipasi budaya 
membantu orang untuk menemukan sumber bakat intri nsik, 
kecerdasan dan ketajaman estetika. 

Gambar 6.4. Modal Kreativitas Dalam Pengembangan 
Budaya/Perilaku Kreatif 
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5) Modal Keterbukaan dan Keragaman 
Gagasan kontemporer pembangunan ekonomi 

menekankan pen i ngkatan pada keterkaitan (linkages) antara 
masyarakat terbuka dan masyarakat beragam dengan kapasitas 
kreatif dan i novatif. Jane Jacobs ( 1 993) adalah orang pertama 
yang menunjukkan bahwa keragaman dan pertukaran ide 
adalah sumber inovasi dan dengan demikian memainkan peran 
penting dalam penci ptaan kota yang kuat dan d i namis .  
Demikian pu la, Richard F lor ida (2002) menun jukkan bahwa 
kreativitas tidak dapat berkembang tanpa ikl im  kreatif yang 
d itandai dengan budaya yang "open minded" dan beragam. 
Keragaman budaya yang d itawarkan sebuah kota atau wi layah 
akan menjad i tempat yang lebih menari k bagi bakat-bakat 
kreatif i n i .  Ide dasar dari pendekatan i n i  ada lah bahwa orang
orang yang memi l i ki akses ke sumberdaya budaya dan 
i nformasi serta kebebasan untuk mengekspres ikan d i ri secara 
kreatif dan imaj i natif akan mendapat kesempatan yang lebih 
bai k  dalam menja lan i  keh idupan yang lebih baik. 

Secara skematis modal kreativitas dalam 
pengembangan budaya kreatif tersebut d i saj i kan dalam 
Gambar 6.4. 

b. Sinerj i  Aktor Quadruplehelix 

Berdasarkan modal kreativitas yang di jelaskan 
sebelumnya dan sesuai dengan tujuan kegiatan, maka modal 
kreativitas tersebut d ijad i kan sebagai titi k tolak untuk 
mengidentifi kasi pengembangan budaya kreatif dalam 
mendorong ekonomi kreatif di tingkat kabupaten/kota. 
Sementara itu, modal kreativitas yang d i uraikan pada bagian 
sebel umnya dalam kerangka pengembangan masyarakat 
berbudaya kreatif akan d i laksanakan secara s imu ltan dan 
berkelanjutan oleh 4 (empat) kelompok aktor utama 
pel)ggerak lah i rnya kreativitas, i lmu  pengetahuan dan teknologi 
yang vital bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. 
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Tabel I .  Fungsi-Fungsi Aktor Utama Dalam Pengembangan 
Budaya Kreatif 

No Quadraple Helix Fungsi Aktor 

A Pemerintah I Perencanaan 
2 Anggaran 
3 Regu lasi 
4 Fasi l i tasi 
5 Pemberdayaan 
6 Penegakan Hukum 

B Akademis i  I Pendid ikan 
2 Penel itian 
3 Pengabdian 

c Bisnis I Produksi 

2 Distribusi 

3 Komersial isasi 

D Komunitas I Motivator 

2 Konservator 

3 Penikmat 

4 Pengawasan 

Sumber : Tim Penyusun, 20 1 3  

Hubungan yang erat, sal ing menunjang dan bersinergis 
atau bersimbiosis mutual isme antar keempat aktor utama 
tersebut d iyakini dapat memacu pengembangan 
budaya/peri laku kreatif yang berkelanjutan. Keempat 
kelompok aktor utama penggerak kreativitas tersebut dikenal 
dengan sebutan "quadruple helix", yaitu aktor utama Aparatur 
Pemerintah (Government), aktor utama Cendekiawan 
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(lntelectuals), aktor utama Pelaku Bisn is (Business), dan aktor 
utama Komun itas Penggemar (Community) . 

c. Lapangan Usaha Ekonom i Kreatif 

Per lu d i sampaikan bahwa lapangan usaha ekonomi 
kreatif yang d i perhatikan dalam pengembangan budaya kreatif 
i n i  sed i kit d imod ifi kas i dari kategori yang tercantum dalam 
Diktum Kedua l n struksi Pres iden Nomor 6 tahun  2009, 
ant!lra lai n memperluas cakupan kategori permainan i nteraktif 
dan menambah satu lapangan usaha ekonomi Ku l i ner. Sektor 
permainan i nteraktif d iperluas cakupan klas ifi kas i lapangan 
usahanya, yaitu dengan cara menambah aktivitas permainan 
anak-anak konvensional ,  seh i ngga sebutan kategori berubah 
menjad i Permainan l nteraktif dan Konvensional .  Pertimbangan 
menambah permainan anak-anak konvensional i n i , yaitu dalam 
rangka mengimplementasikan penti ngnya penghargaan atas 
keaneka ragaman budaya dalam masyarakat I ndonesia yang 
merupakan sumber i nsp irasi dalam pengembangan budaya 
kreatif. 

Sedangkan pertimbangan menambah kategori lapangan 
usaha ekonomi ku l iner dalam pen i laian budaya kreatif i n i  
adalah mengingat adanya jenis makanan yang mengandung n i lai 
budaya lokal yang sangat kental , bahkan seringka l i  terdapat 
jenis makanan tertentu yang menjad i i kon Negara, seperti 
makanan rendang dari I ndonesia. Namun  demikian lapangan 
usaha ekonomi kreatif yang akan menjad i perhatian dalam 
pemberian anugerah puncak Baksyacaraka tahun  20 1 4  bukan 
hanya lapangan usaha yang tercantum dalam l npres nomor 6 
Tahun  2009 saja. Sementara itu lapangan usaha ekonomi 
kreatif menurut lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun  2009, 
sebagai beri kut: I )  Periklanan ; 2) Arsitektur; 3) Pasar seni dan 
barang antik; 4) Keraj inan;  5) Desai n ;  6) Fashion (mode) ; 7) 
F i lm,  video, dan fotografi ; 8) Permainan i nteraktif; 9) Mus ik; 
I 0) Sen i  pertunjukan; I I )  Penerbitan dan percetakan;  1 2) 
Layanan komputer dan p iranti l unak; 1 3 ) Rad io dan televis i ;  
1 4) Riset dan pengembangan ; serta 1 5) Ku l i ner. 
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6.3 .4. Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi/i ndustri 
kreatif d i harapkan dapat memberikan kontri busi sign ifikan 
terhadap pen i ngkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai i nput 
terhadap ekonomi/i ndustri kreatif d i  bagian hu l u  terdapat 
modal/ l i ngkungan sebagai faktor determi nan yang 
membangkitkan kreativitas. Dari perspektif i nd ividual terdapat 
6 (enam) sumberdaya atau modal kreativitas yang dalam 
prosesnya secara s imu ltan berpengaruh membangun 
kreativitas seseorang, yakni kecerdasan, pengetahuan, gaya 
i ntelektual, kepri bad ian, motivas i , dan l ingkungan (Sternberg & 
Lubart, 1 99 1  ) .  Sementara itu pada tataran kelompok 
sosial/masyarakat terdapat pula enerj i  pembangkit kreativitas 
berupa 5 ( l ima) sumberdaya atau modal kreativitas, yaitu 
sumberdaya manusia, modal teknologi, modal kelembagaan, 
modal sosial , dan modal keterbukaan (Ph i l i pp Kern & Jan 
Runge, 2009). Modal-modal ini dapat d ipandang j uga sebagai 
produk kreativitas dalam bentuk wujud-wujud budaya yang 
merupakan benchmark dari suatu proses evolus i  maupun 
formasi menuju ekonomi/i ndustri kreatif. Modal  kreativitas 
tersebut dalam perjalanannya memasuki proses 
pengembangan budaya kreatif yang d i lakukan oleh empat 
aktor utama (quadruple helix) melal u i  peran/fungs i masi ng
mas ing aktor utama. Keempat aktor utama tersebut adalah 
komponen aparatur pemerintah, cendekiawan, pelaku b isn is, 
dan komun itas. 

Proses kreativitas yang terjadi dalam suatu komun itas 
atau masyarakat suatu wilayah/teritori berdasarkan 
pengelolaan/man ipu lasi modal kreativitas akan menghas i lkan 
produk-produk kreativitas baru yang akan terakumulasi 
menjad i wuj ud-wujud budaya baru . Wujud budaya yang 
bermanfaat tersebut berupa gagasan/n i lai , s istem/kelembagaan 
sosial dan teknologi mengkristal menjad i budaya kreatif suatu 
komun itas. Seseorang, komun itas, organisasi atau bangsa dapat 
menjad i kreatif karena memi l iki dan mengembangkan budaya 
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kreatif. Kreativitas yang d ibangkitkan oleh budaya kreatif akan 
teraktua l i sasikan menjad i kegiatan dan produk ekonomi 
kreatif/ industri kreatif yang d i harapkan dapat mendorong 
pen ingkatan kesejahteraan rakyat sebagai output dari proses 
panjang dari kreativitas suatu masyarakat. 

Output dari budaya kreatif seharusnya terukur 
sehi ngga dapat d i i kuti perkembangannya dan secara sign ifi kan 
berperan menciptakan kesejahteraan rakyat. Output d i namika 
budaya kreatif bisa berupa : produk domesti k regional 
bruto/PDRB (besaran dan propors i) ,  pendapatan,  produk
impor-ekspor produk kreatif, pendapatan Asl i  Daerah/PAD 
(besaran dan propors i) ,  i ndeks pembangungan manusia/ I PM, 
penyerapan tenaga kerja, indeks kemiskinan, i ndeks korupsi ,  
i ndeks i nvestasi ,  i ndeks kebahagiaan/ kesejahteraan, hak atas 
kekayaan i ntelektuai/HAKI ,  surat ij i n  usaha perdagangan/S I U P, 
sertifi kas i ,  promosi/ reward/ i n sentif, usaha mikro, kec i l  dan 
menengah/UMKM,  wirausaha dan lai n sebagainya. 

Mengi ngat kond is i  i nput dan proses dalam 
pengembangan budaya kreatif menunjukkan k inerja yang 
berbeda-beda antar daerah kabupaten/kota, maka untuk 
mendapatkan pen i laian yang lebi h integratif dan komprehensif, 
berbagai parameter i nput dan parameter proses 
pengembangan budaya kreatif akan d i pertimbangkan pula 
secara proporsional da lam pen i laian fi nalnya. Dengan demikian 
pengembangan budaya kreatif ini tidak semata-mata d i n i lai 
hanya pada d imensi output, tetapi memperhatikan pula kondis i  
d imensi i nput dan beragam upaya yang telah dan akan 
d i lakukan dalam d imensi prosesnya. 

Secara grafi s kerangka pemik iran pengembangan 
masyarakat berbudaya/ berperi laku kreatif dalam mendukung 
pengembangan ekonomi kreratif untuk lebih mewujudkan 
pen i ngkatan kesejahteraan rakyat yang d i s imbol isas ikan 
dengan pemberian anugerah puncak Baksyacaraka untuk tahun  
20  14  d i saj i kan dalam Gambar 6.5.  
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Gambar 6.5. Kerangka Pemikiran Pengembangan 
Budaya Kreatif Dalam Mendukung 
Pengembangan Ekonomi Kreatif U ntuk 
Meningkatan Kesejahteraan Rakyat 
yang Lebih Baik dan Bermartabat. 

MAN USIA 

TEKNOLOG 

KELEMBAG 
AAN 

SOSIAL 

KETERBUK 
AAN 

Sumber : Tim Penyusun (20 1 3) 
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6.3�5.  lmplementasi Peni laian 

a. Tahap Pertama, Seleksi Administrasi. 

Konsep dan metodologi yang d ikembangkan oleh Tim 
Pen i lai pada tahun  20 1 3  telah d i implementasikan pada tahun  
20  1 4. Ku is ioner atau daftar is ian telah d ikir imkan kepada 
sel uruh kabupaten/kota seluruh I ndonesia melal u i  pos. 
Menurut data, j um lah kabupaten yang d ikirim i  adalah 398 
kabupaten dan I kabupaten admin i stratif, serta 93 kota dan 5 
kota admin i stratif. Pengi riman d i laksanakan pada akh i r  bu lan 
Pebruari 20 1 4. Sesuai dengan jadwal yang d isepakati , maka 
peserta kabupaten/kota d iberi waktu 30 hari ka lender untuk 
mengis i  daftar is ian. Setelah itu mereka harus mengi rimkan 
kembal i kepada Sekretariat Tim Pen i la i .  

Sampai dengan batas waktu pengembal ian (tanggal 2 
Apri l 20 1 4) kepada Sekretariat Anugerah Baksyacaraka Tahun 
20 1 4, tercatat sebanyak 44 daerah yang terd i ri dari 23  
kabupaten dan 2 1  kota, dari 1 6  provi ns i  yang mengi rimkan 
berkas kuis ioner atau daftar i s ian yang telah d i i s i .  Kemudian, 
berkas yang d iterima memasuki tahapan pemasukan data (data 
entry) . Pemasukan data d i lakukan oleh Sekretariat Tim Pen i la i .  
Sebagaimana telah d i sampaikan bahwa eval uasi pen i laiaan 
pada tahap admin i strasi in i mencakup 4 (empat) d imensi 
pen i laian untuk pemberian anugerah puncak Baksyacaraka 
20 1 4, yaitu I )  Dimensi Masukan; 2) Dimensi U paya; 3)  
Dimensi Kel uaran;  dan 4) Dimensi Kemaj uan. Ke empat 
d imensi pen i laian tersebut telah d i jabarkan masing-mas ing ke 
dalam 80 (delapan pu luh)  i nd ikator pen i laian, sebagai has i l  
kombinasi dari j um lah kategori fungsi aktor utama dan j umlah 
kategori modal kreativitas ( 1 6  fungs i x 5 moda l) ,  seh ingga 
untuk tiga d imensi awal terdapat 240 ind ikator pen i la ian, 
sedang untuk d imensi kemajuan tidak d i uraikan berbentuk 
pertanyaan dalam kuesioner. Periode pen i laian d i lakukan 
untuk kinerja Pengembangan Budaya Kreatif d i  Kabupaten/ 
Kota pada Tahun  20 1 2  dan Tahun  20 1 3 . 
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Dari popu lasi 23 kabupaten dan 2 1  kota yang 
menyampaikan Daftar !s ian, te lah d iseleksi 6 (enam) 
Kabupaten dan 6 (enam) Kota sebagai "Peserta Nomi nasi", 
yang ditetapkan dalam Rapat Tim Pen i lai Anugerah 
Baksycaraka Tahun  20 1 4  pada tanggal 3 dan 4 Apri l 20 1 4  
bertempat d i  Serpong, sebagai beri kut : 
1 )  Peserta nominasi untuk klaster kabupaten yang d i undang 

adalah (a) Kabupaten Gresik; (b) Kabupaten Pasuruan; (c) 
Kabupaten Sleman; (d) Kabupaten Bandung; (e) 
Kabupaten Bl itar; dan (f) Kabupaten Bangka. 

2 )  Peserta nominasi untuk klaster kota yang d iundang 
adalah (a) Kota Surabaya; (b) Kota Bandung; (c) Kota 
Depok; (d) Kota Pekalongan; (e) Kota Makasar; dan (f) 
Kota Bukit Ti nggi . 

Untuk keperluan pen i laian tahap presentas i ,  Tim 
Pen i lai telah meminta kepada pihak Sekretariat Tim Pen i lai 
untuk menyiapkan su rat pemberitahuan kepada 
kabupaten/kota nominasi tersebut, sekal igus memberitahukan 
jadwal rencana kesempatan paparan dari masing-mas ing 
kabupaten/kota nominas i .  

b.  Tahap Kedua, Presentasi Kabupaten/Kota 
Nom inasi. 

Pen i laian pada tahap presentasi Nomi nasi 1 n 1  
d i landaskan pada Dimensi l nformasi Strategi s Daerah yang 
telah d isampaikan sebe lumnya bersamaan dengan Daftar !s ian 
d imensi la in nya. l nformas i Strategis in i mengandung i nformasi 
yang terkait erat dengan arah kebijakan dan kegiatan unggulan 
dalam pengembangan budaya/peri laku kreatif d i  Kabupaten/ 
Kota. Oleh karena itu kepada peserta nominasi tersebut 
untuk menyampaikan paparan tentang ki nerja program/ 
kegiatan unggu lan/potensi pengembangan budaya kreatif d i  
Kabupaten/Kota selama periode tahun  20 1 2  -20 1 3 , serta Tim 
Pen i lai dapat melakukan wawancara mendalam (bersifat 
kual itatif) dengan sejum lah nara sumber yang had i r  ( l nd ivid u 
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yang d ipandang representatif mewaki l i  masing-mas ing 
kelompok Aktor Utama) . 

Forum Presentas i dari kabupaten/kota tersebut 
d i laksanakan di Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 1 4  
Apri l sampai dengan 1 7  Apri l 20 1 4. Seluruh peserta nominasi 
tersebut telah had i r  dan memaparkan kondis i  daerah masing
mas ing dalam pengembangan budaya kreatif di hadapan Tim 
Pen i la i ,  kecual i Kota Bandung (tanpa alasan yang jelas). 
Parameter pen i laian terhadap paparan peserta bukan hanya 
pada penguasaan substansi pengembangan budaya/peri laku 
kreatif, melai nkan j uga pada aspek-aspek penyaj ian paparan, 
seperti sarana dan metode paparan, dan kehad i ran dari aktor
aktor quadruplehel ix. Sedang untuk penguasaan substans i  
pengembangan budaya kreatif d ifokuskan pada hal-hal  sebagai 
berikut : 
1 ) Arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan dari 

masi ng-masi ng aktor quadruplehel ix dalam upaya 
pengembangan budaya kreatif, mel iputi (a) vis i  dan mis i ;  
(b)  prioritas program/kegiatan;  dan (c) alokas i anggaran . 

2 )  l s i  pengembangan budaya!peri laku Kreatif yang mencakup 
(a) kegiatan penyu luhan yang bermuatan PBK; (b) 
d i namika kegiatan pend id ikan dan pelati han atau kursus 
ketrampi lan masyarakat; serta (c) perkembangan 
penyed iaan fas i l itas/akses ib i l itas d i  Kabupaten/Kota. 

3 )  Pengembangan komun itas kreatif yang mencakup (a) 
kebutuhan masyarakat; (b) aspek-aspek kelembagaan ;  dan 
(c) potensi keberlanjutan .  

4) Subsektor unggulan ekonomi kreatif yang mencakup (a) 
keterl i batan aktor quadruplehel ix; (b) sumberdaya 
manusia terampi l ;  (c) sumberdaya Alam l i ngkup provi ns i ;  
dan (d)  jangkauan penerima manfaat (benefit) . 

Berdasarkan has i l  paparan dan wawancara, yang 
d i lanjutkan dengan d iskusi tekn is Tim Pen i la i ,  maka Tim Pen i lai 
telah bersepakat atas 3 peringkat teratas, bai k untuk klaster 
kabupaten maupun untuk klaster kota. 
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I )  F inal is untuk klaster kabupaten, terd i ri dari (a) Kabupaten 
Bandung; (b) Kabupaten Pasuruan; dan (c) Kabupaten 
Bangka. 

2) F ina l is untuk klaster kota, terd i ri dari (a) Kota 
Pekalongan; (b) Kota Makasar dan (c) Kota Depok. 

Selanjutnya, guna keperluan verifi kasi lapang tersebut, 
Tim Pen i lai telah meminta kepada pihak Sekretariat Tim 
Pen i lai untuk menyiapkan surat pemberitahuan kepada 
kabupaten/kota final is tersebut, sekal igus memberitahukan 
jadwal rencana kunjungan lapangan atau verifi kas i lapangan ke 
masi ng-masing kabupaten/kota 

c. Tahap Ketiga, Verifikasi Lapangan Kabupaten/ 
Kota Final is. 

Sesuai dengan kesepakatan Tim Pen i lai Anugerah 
Baksyacaraka Tahun  20 1 4, dari populasi 6 (enam) 
"Kabupaten/Kota F ina l is" obyek pen i laian hanya d ip i l i h  I 
(satu) Kabupaten dan I (satu) Kota sebagai pemenang. Seleksi 
pen i laian kinerja d i lakukan melalu i  kegiatan Kunj u ngan Lapang 
ke 6 (enam) "Kabupaten/Kota Fi nal is". Verifi kas i lapangan 
d i laksanakan pada Med ic bu lan Apri l sampai dengan akh i r  
bu lan Me i  20 1 4. T im Pen i lai dalam melakukan verifi kasi 
lapangan berlandaskan pada d imensi i nformasi strategis dim 
kinerja pengembangan budaya kreatif d i  "Kabupaten/Kota 
Final is" selama periode tahun  20 1 2  -20 1 3 , dengan fokus 
perhatian pada hal-hal sebagai berikut : 
I )  l s i  pengembangan budaya/peri laku Kreatif yang mencakup 

(a) kegiatan penyu luhan yang bermuatan PBK; (b) 
d i namika kegiatan pend id ikan dan pelati han atau kursus 
ketrampi lan masyarakat; serta (c) perkembangan 
penyed iaan fas i l itas/akses ib i l itas d i  Kabupaten/Kota. 

2) Pengembangan komun itas kreatif yang mencakup (a) 
kebutuhan masyarakat; (b) aspek-aspek kelembagaan ;  dan 
(c) potensi keberlanjutan .  

3) Subsektor unggulan ekonomi kreatif yang mencakup (a) 
keterl i batan aktor quadruplehel ix; (b) sumberdaya 
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manusia terampi l ;  (c) sumberdaya Alam l i ngkup provi ns i ;  
dan (d) jangkauan penerima manfaat (benefit) . 

Berikut adalah uraian s i ngkat kunjungan lapangan atau 
verifi kas i lapangan yang d i lakukan oleh Tim Pen i la i .  
I )  Kabupaten Bandung. 

Kunjungan lapang oleh Tim Pen i lai ke Kabupaten 
Bandung, Provins i  Jawa Barat d i laksanakan pada tanggal 
24 dan 25 Apri l 20 1 4, atau selama dua hari . 
Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi d i  Pendopo 
Kabupaten Bandung yang d ihad i ri langsung oleh Bupati 
Bandung. Setelah pertemuan resmi ,  di kawasan Pendopo 
Bupati tersebut kepada Tim Pen i lai d iperl i hatkan aneka 
industri keraj i nan rakyat, dan aktivitas bercocok tanam 
sayuran dengan tehn ik  "aquaculture". Selanjutnya Tim 
Pen i lai d iajak meninjau 2 (dua) kegiatan ku l i ner di 
kecamatan Ciwidey yaitu ku l i ner Abon Lele dan ku l i ner 
Sirup Jambu "Guavagua", serta bertemu pengurus 
Komun itas "Kabaca". 
Di  pagi hari kedua, Tim Pen i lai d ibawa mengunjungi areal 
kebun  strawberry di Kecamatan Paseh, dan pada siang 
harinya Tim Pen i lai melakukan kunjungan ke "pesantren 
budaya" wayang golek. Acara di pesantren budaya 
tersebut memakan waktu yang relatif lama, karena 
d i saj i kan segmen sen i pertunj ukan wayang oleh Dalang 
C i l i k  (pemenang pagelaran wayang se-provi ns i Jawa 
Barat) . Pada akh i r  kunjungan ke pesantren budaya 
tersebut sekal igus d i lakukan acara pelepasan oleh Asisten 
Daerah.  

2) Kabupaten Pasuruan 

Kunjungan lapang oleh Tim Pen i la i ke Kabupaten 
Pasuruan, Provins i  Jawa Timur  d i laksanakan pada tanggal 
28 Apri l sampai dengan 30 Apri l 20 1 4, atau selama tiga 
hari . Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi  d i  
Pendopo Kabupaten Pasuruan yang d ihad i ri langsung oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Setelah 
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pertemuan resmi  d i  kawasan Pendopo Bupati tersebut, 
Tim Pen i lai d iajak mel i hat komun itas pengraj i n  batik 
"Ferry", dan melakukan kunjungan ke obyek ekowisata 
"Kal iandra". Selai n itu Tim Pen i lai berd ialog dengan 
Ketua Badan Pengurus PHRI  Daerah tentang keberhas i lan 
kawasan Wisata Tretes yang d ibers ihkan dari "transaksi 
seks komersial". 
Pada hari kedua, Tim Pen i lai melakukan awal kunjungan 
ke dua lokasi situs budaya yaitu "Candi  Jawi" dan "Masj id 
Cheng Ho". Setelah dar i  lokasi situs, Tim Pen i lai 
d idampi ngi Sekretaris Daerah meninjau pusat industri 
keraj i nan bord i r  (teksti l) di Kecamatan Bangl i .  Selai n itu 
j uga meni njau "showroom" l ndustri Keraj i nan Rakyat, 
dan Balai Lati han Kerja untuk beberapa jenis kursus 
ketrampi lan yang d ikelola Di nas Tenaga Kerja. Kemud ian 
pada siang hari, Tim Pen i lai berkunjung ke "Kampung 
Biogas" (berasal dari kotoran sapi) , dan lokasi wi sata 
"Bakti Alam" yang menyediakan aneka permainan anak
anak yang bernuansa menci ntai alam. Selanjutnya d i  sore 
hari Tim Pen i lai mengunjungi kegiatan Koperas i Sapi 
Perah dan ku l i ner berbahan baku susu sapi {d i n i lai sukses 
pada ti ngkat nasional oleh Kementerian Koperas i dan 
UKM);  serta aktivitas perkebunan Buah Apel yang selama 
i n i  d ikla im sebagai "buah apel Malang". 
Pada hari ketiga, setelah mel i hat aktivitas pengelola dan 
pengunjung untuk "peristiwa matahari terbit" (sunrise) di 
lokasi obyek wisata Gunung Bromo di kecamatan 
Penanjakan, Tim Pen i lai d i lepas kembal i ke Jakarta oleh 
Kepala Bappeda Pasuruan. 

3) Kabupaten Bangka 

Kunjungan lapang oleh Tim Pen i lai ke Kabupaten Bangka, 
Provins i  Bangka-Bel itung, d i laksanakan pada tanggal 7 Mei 
sampai dengan 9 Mei 20 1 4, a tau selama tiga hari . 
Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi  d i  Kantor 
Bupati, Kabupaten Bangka yang d i had i ri langsung oleh 
Bupati Bangka. 
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Setelah acara pertemuan di Kantor Bupati tersebut, Tim 
Pen i lai berkunjung ke sejumlah Sanggar Sen i  Tari Melayu, 
baik  yang d ikelola oleh Sekolah Menengah, maupun yang 
d ikelola oleh perkumpulan warga masyarakat. Pada 
malam hari, Tim Pen i lai d iterima d i  tempat ked iaman 
Bupati Bangka sebagai undangan dalam kegiatan ramah
tamah yang d i i ri ngi "upacara adat melayu" dengan d i had i ri 
oleh tokoh masyarakat dan aktor-aktor quadruplehel ix. 
Pada hari kedua, Tim Pen i lai melakukan kunjungan ke 

· Sekolah Menengah Atas Negeri Bangka yang mengelola 
sampah sekolah dan melakukan kegiatan keraj i nan 
(proses daur u lang) berbahan baku sampah.  Kemudian 
siang hari, Tim Pen i lai melakukan kunjungan ke 
Kecamatan Bel i nyu untuk men i njau kegiatan keraj i nan 
teksti l rajutan dari kelompok warga masyarakat " lbu 
Rahmah", dan sentra industri keraj i nan rakyat "Bel i nyu" 
berupa bahan makanan (kerupuk dan sejenisnya) yang 
berbahan baku ikan laut. Setelah itu, Tim Pen i lai 
melakukan kunjungan ke Kelompok Wan ita Tan i  "KWT 
Maju"  yang memproduksi "beras aruk" {d iversifikasi 
bahan pangan), dan men i njau pelaksanaan skema kred it 
bersubs id i  untuk perkebunan kelapa sawit rakyat. Pada 
malam harinya Tim Pen i lai menghad i ri Acara Festival 
Sen i -Budaya Rakyat (Melayu) se-Kabupaten Bangka d i  
areal Taman H iburan Rakyat. 
Pada hari ketiga Tim Pen i lai kembal i ke Jakarta, setelah 

' d i lakukan acara pelepasan oleh Waki l Bupati Bangka di 
Kantor Pemerintah Kabupaten.  

4) Kota Pekalongan 

Kunjungan lapang oleh Tim Pen i lai ke Kota Pekalongan, 
Provins i  Jawa Tengah, d i laksanakan pada tanggal 1 2  Mei 
sampai dengan 1 4  Mei 20 1 4, a tau selama tiga hari . 
Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi  d i  Kantor 
Pemerintah Kota Pekalongan yang d ihad i ri langsung oleh 

· Wal ikota. Setelah acara pertemuan itu, Tim Pen i lai 
d idampingi Dinas Pariwisata berkunjung ke Mus ium Batik 
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Pekalongan. Selanjutnya pada malam hari, Tim Pen i lai 
meni njau "kawasan h i buran malam" areal jalan protocol 
yang d itata oleh pemeri ntah kota (berupa lokasi usaha 
ku l i ner dan tempat h iburan seni mus ik akustik) , dan 
mel i hat sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota 
Pekalongan. Kemud ian Tim Pen i la i berkunjung ke 
Komun itas Sen i M us ik Trad is ional yang memadukan 
Gamelan dan sen i Gambus padang pas ir. 
Pada hari kedua, Tim Pen i lai memulai kunjungan dengan 
men injau Pusat Pengembangan Sistem l nformasi Kota 
Pekalongan (berupa layanan komputer dan p iranti l unak), 
dan kegiatan i nkubas i bisn is  skala kec i l  di Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan pertunj ukkan ketrampi lan 
menggunakan peralatan membatik. Kemudian kunjungan 
d i lanjutkan dengan meni njau pusat industri keraj inan bati k 
d i  kampung Kauman. Pada sore hari Tim Pen i lai 
berkunj ung untuk menmJaU kegiatan riset dan 
pengembangan hutan mangrove d i  pantai pekalongan. 
Selanjutnya pada malam hari , Tim Pen i lai melakukan "ta lk 
show" bersama Wal ikota Pekalongan da lam jaringan 
med ia televis i  daerah, "Televisi Batik". Setelah acara talk  
show tersebut, Tim Pen i la i berkunjung ke komunitas 
Gamelan Jawa yang d i laksanakan oleh WN I Keturunan. · 

Pada pagi hari ketiga Tim Pen i lai meni njau satu pelaku 
industri keraj i nan rakyat "Ridaka". Setelah kunj ungan di 
IKR tersebut Tim Pen i lai langsung kembal i  ke Jakarta 
dengan terlebih du l u  d i lakukan acara pelepasan oleh 
Kepala Dinas Pariwisara Kota Pekalongan. 

5) Kota Makasar 

Kunjungan lapangan Tim Pen i lai ke Kota Makass().r, 
Provins i  Sulawesi Selatan, d i laksanakan pada tanggal 20 
Mei sampai dengan 22 Mei 20 1 4, a tau selama tiga hari . 
Kunjungan d imu lai dengan pertemuan resmi  d i  Kantor 
Pemerintah Kota Makasar yang d iterima oleh Asisten 
Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat. Setelah acara 
pertemuan resmi itu, Tim Pen i lai d idampingi D inas 
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Pariwisata berkunjung ke "Benteng Rotterdam" tempat 
pengasi ngan tokoh pah lawan nasional Pangeran 
Diponegoro pada era ko lon ial dan Museum kebudayaan 
lokal "Lagal igo". Kemud ian Tim Pen i lai menmJau 
Kelompok Wan ita Nelayan (KWN) "Fatimah Azahrah", 
kelompok ibu- ibu rumah tangga yang mengolah aneka 
ku l i ner berbahan baku ikan laut; dan d i lanj utkan dengan 
mengunj ungi Komun itas Sen i Teater d i  pusat kebudayaan 
Makasar. Pada malam hari Tim Pen i lai berkunj ung ke 
Pantai Losari untuk mel i hat aneka ku l i ner Makasar d i  
sekitar Menara Matahari Terbenam (Sunset Tower), dan 
bangunan Galeri Sen i Lukis (Art Gallery) yang baru 
d ibangun Pemerintah Kota Makasar. Dalam kunj ungan d i  
Pantai Losari tersebut d i pertontonkan pula atraksi seni 
"Tarian Api Mekah". 
Pada har i  kedua, Tim Pen i lai melakukan kunj ungan ke 
Sanggar budaya "Batara Gowa", suatu tempat pelati han 
dan pengembangan sen i tari budaya lokal yang mel i batkan 
peserta lati hannya dari berbagai warga negara asi ng. 
Kemud ian meninjau pelaku usaha kec i l  u ntuk l ndustri 
Keraj inan M inuman "Markisa" yang berorientasi ekspor. 
Pada sore hari kembal i  berkunj ung ke pantai Losari untuk 
berd iskusi dengan Komun itas Fotografi d i  Makasar, dan 
setelah selesai acara d i skusi tersebut, Tim Pen i lai 
sekal igus d i lepas oleh Bappeda, karena keesokan hari nya 
Tim Pen i lai harus kembal i ke Jakarta. 

6) · Kota Depok. 

Kunj ungan lapangan Tim Pen i lai ke Kota Depok, Provins i  
Jawa Barat, hanya d i laksanakan selama sehari saja, yaitu 
pada tanggal 26 Mei 20 1 4. Kunjungan di Kota Depok 
diawal i  dengan penerimaan resmi  oleh Wal ikota Depok 
di Kawasan Kantor Pemeri ntah Kota Depok. Verifi kasi 
lapangan terhadap karya kreatif d i  Kota Depok d iawal i  
dengan menmJaU proses belajar-mengajar yang 
memanfaatkan teknologi i nformasi di SMP Negeri 1 4  
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Depok. Kemud ian kunj ungan Tim Pen i lai beral i h  ke lokasi 
"Sentra Konveksi" di Sulak Timur. 
Pada siang hari Tim Pen i lai men injau sentra percetakan 
dan penerbitan d ikawasan Margonda Raya yang d i i n is iasi 
oleh PT. G rapindo Pri nt. Sementara itu pada sore hari, 
Tim Pen i lai melakukan kunjungan d i  rumah makan 
Kabayan yang menyed iakan produk-produk bahan pangan 
alternatif yang d iberi tagl ine yaitu "One Day No Rice 
(ONDR)", dan d i lanjutkan dengan meninjau show room 
" industry keraj i nan rakyat". Kunjungan verifikasi lapang 
Tim Pen i lai berakh i r  dan d i lepas oleh ketua Bappeda Kota 
Depok. 

6.3 .6. Hasi l Akh ir Peni laian 

Setelah menyelesaikan verifi kas i lapangan, Tim Pen i lai 
berkumpul  d i  Hotel Santika, Depok untuk menuntaskan 
tugasnya. Berbekal temuan lapangan dan data yang selama i n i  
d icatat, maka T im Pen i lai melakukan pen i laian tahap akh i r. 
Dari d iskusi i ntensif selama pertemuan pada tanggal 26 Mei 
20 1 4  d i  Kota Depok, maka Tim Pen i lai dengan suara bulat 
memutuskan hal-hal beri kut: 
• U ntuk Klaster Kabupaten : Kabupaten Pasuruan, Provins i 

Jawa Timur telah d itetapkan sebagai pemenang 
Baksyacaraka tahun  20 1 4  

• Untuk Klaster Kota : Kota Makasar, Provins i  Su lawesi 
Selatan telah d itetapkan sebagai pemenang Baksyacaraka 
tahun  20 1 4. 

Menyusu l  keputusan Tim Pen i lai tersebut, maka pihak 
Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat c.q. 
Kedeputian Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga melayangkan su rat pemberitahuan kepada Bupati 
Pasuruan dan Wal ikota Makasar. Surat tersebut memuat 
pemberitahuan dan ucapan selamat, sekal igus undangan untuk 
menghad ir i  acara penyerahan Piala Baksyacaraka oleh Bapak 
Presiden Republ ik I ndonesia. Selai n menghas i lkan keputusan 
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tersebut d i  atas, Tim Pen i lai menyerahkan pula sejum lah 
rekomendasi perbaikan pelaksanaan Baksyacaraka pada tahun  
mendatang. 

Akh i rnya puncak ku l imnasi dari pemberian Anugerah 
Baksyacaraka terlaksana pada saat pembukaan Pekan Produk 
Kreatif Indonesia (PPKI ) .  Acara PPKI tersebut d i langsungkan d i  
Kota Batam pada tanggal 2 1  J un i  20 1 4. Salah satu mata acara 
penti ng pada kegiatan PPKI tersebut adalah penyerahan Piala 
Baksyacaraka oleh Menteri Koord i nator Kesejahteraan 
Rakyat, masi ng-masi ng kepada Kabupaten Pasuruan yang 
d iterima langsung oleh Bupati Pasuruan, dan kepada Kota 
Makasar yang d iterima oleh Wal ikota Makasar. 

6.2.6. Pelajaran yang Dapat Dipetik 

Pelaksanaan Baksyacaraka 20 1 4  merupakan 
implementasi yang kedua kal i  dari konsepsi upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif. Pada implementasi 
tah1..1 n 20 1 4, mengind ikasikan makna tentang pengembangan 
budaya/peri laku kreatif semaki n lebih d ipahami .  Kesalahan atas 
orientasi pen i laian (seperti identik atau sama dengan 
pengembangan ekonomi kreatif) ataupun keke l i ruan 
pemaknaan (cenderung merubah n i la i -n i lai budaya) untuk 
upaya mengembangkan budaya/ peri laku kreatif masyarakat 
tampaknya "sudah relatif sed ikit". Dapat d ikatakan mayoritas 
kabupaten/kota sepakat bahwa secara teont1s upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif merupakan prasyarat 
penti ng untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Per lu 
d ikemukakan bahwa dalam setiap aktivitas kreatif d i  
kabupaten/kota pemenang, tampak s i nerj i  fungs i dar i  semua 
aktor "quadruple hel ix" yaitu aktor Pemerintah Daerah, aktor 
Subyek Cendekiawan, para aktor Pelaku Bisn i s  dan 
berkembangnya jari ngan Komun itas . Selai n itu "spi rit gotong 
royong (si nerj i fungsional)" secara konsisten 
d i implementasikan dalam pengembangan karya kreatif 
unggu lan, melal u i  masi ng-masing motto kearifan lokal nya, yaitu 
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dengan motto "Maslahat Berjamaah" d i  Kabupaten Pasuruan, 
dan dengan motto "Sipatuo Sipatokkong" d i  Kota Makassar. 

Selanj utnya di Kabupaten Pasuruan dan Kota Makassar 
tersebut dapat d i identifikasi adanya pen ingkatan kapasitas 
sumberdaya manusia terutama ketrampi lan kerja sebagian 
masyarakat melal u i  berbagai kegiatan pend id ikan non formal 
(kursus-kursus) baik  yang bersifat tekn is maupun manajerial ; 
kemud ian terwujudnya kondis i  yang sangat mass if dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam lokal , terutama sumberdaya 
alam yang dapat d iperbaharui (renewable resources) ; serta 
muncu lnya pen ingkatan apl i kasi teknologi, dari sumbangs ih  
para cendekiawan lokal yang produktif dan kreatif, baik yang 
berskala semi-otomatis maupun yang berskala otomatis. 
Sel uruh  d i namika kemajuan (progress) aktivitas masyarakat 
dalam pengelolaan faktor-faktor SDM, SDA dan apl i kasi 
teknologi tersebut yang memberikan s i nyal-s i nyal sangat 
positif terhadap langkah dan upaya pengembangan budaya 
kreatif. Salah satu aspek yang penti ng d i perhati kan, yaitu 
adanya jum lah yang cukup ti nggi dalam pembentukan 
kelembagaan komun itas kreatif yang cukup efektif, serta spi rit 
dari keberlanjutan dari setiap komun itas kreatif yang 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Secara umum dapat 
d i l i hat bahwa komun itas yang terbentuk, baik  di Kabupaten 
Pasuruan maupun Kota Makassar telah melakukan berbagai 
upaya, antara lai n yaitu ( I )  menggalang respon ko lektif warga 
terhadap s ituasi/ permasalahan yang d i hadapi dan 
merefleks ikannya ke dalam tujuan bersama secara akuntabel 
(join enterprise) ; (2) merumuskan solus i  atas 
s ituas i/permasalahan yang d i hadapi dengan mengapl ikasi kan ide 
gagasan, peralatan dan teknologi serta sumberdaya yang 
tersed ia (shared repertoire); serta (3 ) mewujudkan interaks i 
antar warga komun itas sehi ngga terbentuk kerjasama yang 
sal i ng menguntungkan (mutual engagement) . 

Walaupun has i l  pelaksanaan Anugerah Baksyacarka 
tersebut cukup memuaskan, namun ada sebagian keci l  pihak 
yang mengkriti si dari s is i  praktis, bahwa domain pen i laian 
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upaya pengembangan budaya/peri laku kreatif i n i  sangat 
ber.nuansa intangible (tidak kasat mata) dan tidak mudah bagi 
warga masyarakat pada umumnya untuk membuat komparasi 
antar daerah.  Sementara itu telah muncu l  pu la beberapa 
pertanyaan yang mendasar, yaitu: Apa karya kreatif (creative 
product) yang menyebabkan suatu daerah d i nyatakan unggu l 
dan daerah la innya d i nyatakan tidak unggu l ? ; Mengapa 
ind ikator- ind ikator pen i laian yang d igunakan lebi h banyak 
terkait dengan variable ekonomi ,  bukan variabel sosial budaya? 
Bagaimana metode mengukur derajat atau taraf s inerj i dari 
seluruh aktor quadruple helix?, dan lai n sebagai nya. 

Dengan keyaki nan dan kepercayaan yang ti nggi bahwa 
upaya pengembangan budayalperi laku kreatif merupakan suatu 
u rusan yang strategis (strategic affairs), maka sel uruh kriti k dan 
pertanyaan yang muncu l  tersebut harus d i pandang secara 
optimis  sebagai "vitamin  penambah kebugaran" (suplemen) 
dalam merumuskan masalah dan solus i nya. Oleh karena itu di 
masa yang akan datang, tampaknya ada 2 (dua) bidang besar 
penyempurnaan yang d iperl ukan, yaitu berkaitan dengan 
domain pen i laian dan metode pengukuran .  

a)  Domai n pen i laian 

Sejak awal kegiatan pemberian Anugerah Baksycaraka 
m1 lebih berorientasi pada upaya pengembangan budaya 
kreatif, seh i ngga dalam tataran teori kreativitas pada dasarnya 
upaya pengembangan budaya kreatif i n i  sangat kental 
bernuansa "proses Kreativitas". Sementara itu d iketahu i  
baliwa lebi h mudah untuk memahami karakter Produk (Karya) 
kreativitas d ibandi ngkan dengan Proses (Upaya) Kreativitas. 
Produk  Kreativitas memang dapat d i l i hat secara langsung kasat 
mata (tangible), seh i ngga lebih mudah bagi masyarakat pada 
umumnya untuk mengkomparas ikan.  Oleh karena itu untuk 
tidak mengabaikan sama seka l i  terhadap keberadaan produk 
(karya) kreativitas d imaksud, maka dalam pen i laiannya perlu 
mempertimbangkan pemberian bobot yang proporsional 
terhadap proses kreativitas dan produk  kreativitas, namun  
tetap untuk d i pertimbangkan dalam koridor bahwa pen i laian 
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upaya pengembangan budaya kreatif i n i  lebih d ititi k beratkan 
pada proses kreativitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka dapat d igunakan bobiot perbandingan yaitu 70% untuk 
proses kreativitas dan 30% untuk produk kreativitas; atau 65% 
untuk proses kreativitas dan 35% untuk produk kreativitas, 
atau kombinasi la in nya. 

Selai n itu pula dari pengalaman selama dua kal i  
melaksanakan pen i laian Anugerah Baksyacaraka ternyata 
karya-karya dalam subsektor ekonomi kreatif hanya mencakup 
3 (tiga) sub sektor saja, dan i n i  tampaknya sesuai dengan 
gambaran ekonomi makronya, d i  mana subsektor ekonomi 
kreatif yang memi l iki j um lah pelaku usaha yang relatif besar, 
yaitu a) Ku l i ner (56%) ; b) Fesyen (23%); dan c) Keraj i n�n 
( 1 9%), sedangkan subsektor lai nnya menun jukkan persentase 
masing-mas ing subsektor yang sangat kec i l  (kurang dari satu 
persen) terhadap total pelaku usaha ekonomi kreatif. Selai n 
itu, dari data basis subsektor ekonomi d i  kawasan Pulau Jawa 
Bagian Selatan (mel i puti 45 Kab/Kota dari l i S Kab/kota d i  
Pu lau Jawa),  menujukkan hampi r sebagian besar 
kabupaten/kota d ic ir ikan oleh basis subsektor tanaman 
pangan, dan hanya ada empat kabupaten yang d ic ir ikan dengan 
basis  subsektor industri pengolahan, yaitu Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Bandung, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
Mad iun .  Berdasarkan pertimbangan atas kinerja subsector 
ekonomi kreatif tersebut, maka upaya pengembangan 
budaya/peri laku kreatif i n i  tampaknya belum perlu untuk 
d ikaitkan dengan keberadaan ekonomi kreatif, tapi akan lebih 
baik  apabi la d i lakukan untuk seluruh produk kreativitas yang 
ada di bumi  nusantara i n i .  

b )  Metode pengukuran.  

J um lah ind ikator pengembangan budaya/peri laku 
kreatif i n i  lebih banyak bernuansa ekonomi ,  karena dari 
batasan dari d imensi masukan, proses, dan kel uaran, d i  mana 
hanya d imensi proses yang merepresentas ikan d i namika 
pelaku kreativitas, sedangkan d imensi lai nnya lebih 
menggambarkan ketersed iaan i nfrastruktur dan besaran 
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ekonomi (satuan rupiah) .  Oleh karena itu ke depan barangkal i  
lebih baik  untuk fokus pada satu d imensi saja yaitu d imensi 
kemajuan (progress) seh i ngga lebih sederhana dan terh i ndar 
dari kesan "terla lu bernuansa ekonomi".  Dengan demikian 
i nd ikator- ind ikator yang d igunakan tidak perl u d i beri makna 
sebagai d imensi masukan,  d imensi proses atau d imensi 
kel uaran.  Pada dasarnya i nd ikator yang d igunakan (sebagai 
variable bebas) dalam pen i laian Anugerah Baksyacaraka, d iduga 
berkorelasi positif dengan upaya pengembangan budaya/ 
peri laku kreatif, sehingga bi la d it injau secara langsung 
berdasarkan d imensi kemajuan dapat menggambarkan bahwa 
ada gejala kemajuan dalam upaya pengembangan budaya/ 
peri laku kreatif. Selai n itu bi la sumberdaya kelembagaan 
pemberian Anugerah Baksyacaraka cukup memadai, maka 
perlu d i pertimbangkan pula untuk menggunakan d imensi 
manfaat (benefit) dari karya (product) kreativitas yang 
d ic iptakan.  Dimensi manfaat i n i  jelas memberikan ind ikasi 
sosial tentang j um lah dan mutu dari penerima manfaatnya. 

Perlu d i sampaikan bawa pen i laian s i nerj i  aktor 
quadruplehel ix selama i n i  d i lakukan secara kual itatif, dengan 
cara hanya mel i hat kehad i ran fungs inya (had i r  atau tidak) dari 
setiap aktor quadruplehel ix dalam suatu karya kreatif. Oleh 
karena itu bi la d ikehendaki untuk adanya taraf yang berbeda 
untuk fungsi yang berbeda, maka dapat d iti njau berdasarkan 
h i rarki atau mutu setiap fungsi yang had i r  dari masing-masi ng 
aktor quadruplehel ix tersebut. Pekerjaan menguraikan 
keterl i batan jen is fungsi dalam si nerj i  aktor 
qua'd ruplehel ix,pada dasarnya tidak akan mengubah skala 
pengukuran yang d igunakan dalam kategori metode kuantitatif, 
yaitu mas ih  tetap dalam "skala pengukuran ord inal" .  

Demikian beberapa hal yang dapat d ipertimbangkan 
untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan pemberian atau 
pen i laian Anugerah Baksyacaraka d i  masa yang akan datang. 
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BAB VII .  KREATIVITAS, PERUBAHAN 
PERADABAN DAN STRA TEG I 
PEMBANGU NAN 

7. 1 .  Kreativitas dan Perubahan Peradaban 

Sejarah manusia di dun ia, dapat d i runut dari sejak era 
Paleol iti kum (jaman batu tua), karena sejarah manusia 
tersebut disusun berdasarkan kaj ian rekam data arkeologi dan 
catatan tertu l i s .  Pencatatan sejarah d imu lai sejak aksara dan 
s istem tu l i san d ic iptakan, walaupun asal mula peradaban 
bertolak mu lai dari periode sebelum penciptaan tu l i san, atau 
jaman prasejarah (Kuneiform dari Sumeria (2600 SM) 
merupakan s i stem tu l i san pal ing kuno yang d iketahui  sejauh 
in i ) .  Prasejarah d imu lai dar i  Paleol iti kum (jaman batu tua), 
d i i kuti dengan Neol it ikum (jaman batu muda) dan Revolus i  
Pertan ian (antara 8000-5000 SM) d i  kawasan Subur. Revolus i  
tersebut merupakan titi k perubahan besar da lam sejarah umat 
manusia karena sejak masa itu manusia d ianggap telah mampu 
membudidayakan tumbuhan dan hewan. Sei ri ng dengan 
perkembangan budidaya pertan ian, gaya h idup nomad 
(berpi ndah-pi ndah) berubah menjad i gaya h idup menecip 
sebagai petan i .  Kemajuan pertan ian mengakibatkan pembagian 
strata pekerja dalam usaha panen.  Strata pekerja 
menyebabkan muncu lnya strata masyarakat dan 
perkembangan kota-kota. Banyak kota-kota kuno berkembang 
di sekitar a l i ran air (danau dan sungai) yang dapat menyokong 
keh idupan.  Pada masa 3000 tahun  sebe lum Masehi ,  telah 
muncu l  peradaban d i  lembah Mesopotamia (dataran d i  antara 
sungai Tigris dan Efrat) d i  Timur Tengah, d i  tepi Sungai N i l ,  
Mes ir, d i  lembah Sungai I ndus, dan  d i  lembah Sungai Kun ing· 
Selai n itu, peradaban j uga muncu l  di lembah Sungai Kun ing. Di 
tempat-tempat perkembangan peradaban kuno, pertumbuhan 
masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan penci ptaan 
aksara untuk mempermudah usaha admin i strasi dan n iaga. 
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Sejarah Dun ia Lama (khususnya Eropa dan 
Me.d iteran ia) umumnya terbagi menjad i Abad Kuno, yang 
terhitung dari zaman sebe lum 476 Maseh i ;  Abad Pertengahan, 
mu lai dari abad ke-5 h i ngga abad ke- 1 5 , mel i puti Zaman 
Kejayaan Is lam (sekitar 750 M h i ngga sekitar 1 258 M) dan 
Zaman Renaisans Eropa Awal (bermula sekitar 1 300 M); 
kemud ian Abad Modern Awal ,  mu lai dari abad ke- 1 5  sampai 
akh i r  abad ke- 1 8, mencakup Abad Pencerahan; dan Abad 
Modern Akh i r, dari masa Revolus i  l ndustri h i ngga sekarang, 
termasuk  sejarah kontemporer. Dalam sejarah Eropa Barat, 
"Kejatuhan Roma" tahun  476 M umumnya d ipandang sebagai 
penanda akh i r  Zaman Kuno dan permu laan Abad Pertengahan. 
Seba l i knya, d i  Eropa Timur terjad i transis i  dari Kekaisaran 
Romawi menjad i Kekaisaran Bizanti um,  yang tidak runtuh 
sampai berabad-abad kemudian.  Pada pertengahan abad ke- 1 5 , 
tekn ik  cetak modern yang d itemukan Johannes Gutenberg 
merevolus i  metode komun ikasi , dan berperan dalam 
mengakh i ri Abad Pertengahan serta menjad i perintis dalam 
Reyolus i  l lmiah.  Pada abad ke- 1 8, akumu lasi pengetahuan dan 
teknologi telah mencapai massa genti ng yang menuj u kepada 
Revolus i  l ndustri . Di tempat lai n ,  mel i puti kawasan Timur  
Dekat Kuno, Tiongkok Kuno, dan  I nd ia Kuno, terjad i rentang 
sejarah yang berbeda-beda. Pada abad ke- 1 8, karena 
perdagangan i nternasional dan kolon i sasi yang ekstensif, 
sejarah berbagai peradaban menjad i terjal in  secara s ign ifikan.  
Dalam waktu sekitar seperempat mi len i um, angka 
pertumbuhan j umlah penduduk, pengetahuan, teknologi, 
perekonomian, tingkat kerugian dari persenjataan,  dan 
kerusakan l i ngkungan meningkat drasti s, mendatangkan r is iko 
bagi kelayak-hun ian Bumi 

Has i l  perhitungan "jam moleku ler" mengind ikas i kan 
bahwa garis s i l s i lah homin id yang mengarah pada Homo 
Sapiens bercabang dengan garis keturunan yang mengarah 
pada S impanse (kerabat terdekat manusia modern yang mas ih  
h idup) sekitar 5 juta tahun  yang lal u .  Menurut para ah l i ,  genus  
Australopithecine, yang kemungkinan besar merupakan kera 
pertama yang berjalan tegak, berangsur-angsur menurunkan 
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genus Homo. Salah satu spesiesnya Homo £rectus ( I  ,9 juta-
1 0.000 tahun  la lu) mampu menggunakan peralatan kayu dan 
batu sederhana selama ribuan tahun ,  dan sei ring waktu, 
peralatan yang d ipakai terus d i perbagus dan lebih kompleks. 
Bukti bahwa pemanfaatan api oleh Homo erectus sudah d imulai 
sejak 400.000 tahun  lalu banyak d idukung oleh para i lmuwan, 
sementara klaim yang menyatakan jauh sebelum itu kurang 
d iterima karena kurang meyakinkan dan tidak lengkap. Sejak 
sekitar 1 25.000 tahun  yang la lu dan seterusnya, pemanfaatan 
apiuntuk menghangatkan tubuh dan berburu menyebar ke 
berbagai penju ru dun ia. 

Pada rentang Paleol iti k (2,6 juta- 1  0.000 tahun  la lu) ,  
Homo Heidelbergensis-keturunan Homo erectus-menyebar 
di Afri ka dan Eropa 600.000 tahun  lal u ,  dan jad i lel uhur  bagi 
manusia Neanderthal dan manusia modern . Pada era Paleol itik  
madya (300.000-30.000 tahun  lal u) ,  manusia modern anatomis 
(Homo Sapiens) muncu l  d i  benua Afri ka sekitar 200.000 tahun  
yang lal u .  Homo Sapiens mengembangkan Bahasa dan  konsep 
repertoar ( lagu) untuk pemakaman kerabat yang meninggal 
dan pengh iasan d i ri bagi yang mas ih  h idup. Selama periode 
tersebut, umat manusia bekerja sebagai pemburu-pemburu. 
Keh idupan dengan harapan akan keberhasi lan dalam 
perburuan j uga melahi rkan rel igi atau kepercayaan purba. 
Ekspresi artistik dapat d itemukan dalam bentuk l ukisan gua 
dan uki ran yang d ibuat dari kayu atau batu . Umumnya manusia 
purba menggambarkan hewan buruan atau aktivitas 
perburuannya. Selai n itu, pada umumnya Homo Sapiens h idup 
nomad is, kerapkal i  berpi ndah-pindah dari satu tempat ke 
tempat lai n tergantung jumlah hewan buruan di tempat 
ti nggalnya. Homo Sapiens mencapai kawasan Timur Dekat 
sekitar 1 25 .000 tahun  yang lal u .  Dari kawasan Timur Dekat, 
popu lasi Homo Sapiens menyebar ke timur menuju Asia 
Selatan sekitar 50.000 tahun  yang lal u ,  dan menuj u Austral ia 
sekitar 40.000 tahun  yang la lu ,  dan untuk pertama kal i nya 
Homo Sapiens mencapai teritori yang bel um pernah d icapai 
Homo £rectus sebe lumnya. 
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Gam bar 7 .I. Peta persebaran Hominid dan Manusia 
(sekitar 200.000 tahun hingga 2.000 
tahun 

Hominid purba (2,5-0,6 juta tahun lalu) 
Neanderthal (600.000-30.000 tahun lalu) 
Homo sapiens (sejak 195.000 tahun lalu) 
mber : I Made Sandi, 1981. 

Homo Sapiens menyebar secara cepat dari Afrika 
menuju kawasan bebas es di Eropa dan Asia sekitar 60.000 
tahun yang lalu. Mereka mencapai pemutakhiran perangai 
sekitar 50.000 tahun yang lalu. Homo Sapiens mencapai Eropa 
sekitar 43.000 tahun yang lalu, dan akhirnya mereka 
menggantikan populasi Neaderthal yang lebih dahulu 
menduduki kawasan tersebut. Pada masa itu terjadi periode 
glasial akhir, ketika suhu kawasan di belahan utara Bumi sangat 
tidak layak huni. Akhirnya umat manusia (Homo Sapiens) 
menghuni hampir dari seluruh bagian bebas es di muka Bumi 
sampai akhir glasial, sekitar 12.000 tahun yang lalu . Asia Timur 
dicapai sekitar 30.000 tahun lalu. Perkiraan waktu migrasi ke 

249 



Amerika Utara mas ih  d iperdebatkan; kemungkinan terjad i 
sekitar 30.000 tahun  lal u ,  atau mungkin pada masa berikutnya, 
sekitar 1 4.000 tahun lal u .  Kolonisasi Pol i nesia di Samudera 
Pasifi k bermula sekitar 1 300 SM, dan berakh i r  sekitar 900 M: 

• Kemunculan Peradaban 

Peradaban dapat d itinjau berdasarkan pengolahan 
material , yaitu jaman Batu, jaman Perunggu, dan jaman Bes i .  
Jaman pengolahan material tersebut memberi deskri psi 
sejarah peradaban kuno yang lebih efektif bagi beberapa 
kawasan dun ia. Selama jaman pengolahan material tersebut 
berd i ri lah negara kota dan peradaban mu lai berkembang di 
beberapa bagian dun ia. Data arkeologis mengind ikasikan 
bahwa domesti kasi sejum lah hewan dan bud idaya tanaman 
berkembang d i  beberapa tempat d i  sel u ruh  dun ia, d imu lai 
sejak periode Holosen (sekitar 1 2.000- 1 1 .500 tahun  la lu 
sampai ki n i ) .  Di Timur Tengah, pertanian berkembang di 
kawasan yang subur sejak sekitar I 0.000-9.000 SM; d i  Eropa 
ada bukti budidaya gandum, domba, kambing dan babi yang 
mengi nd ikasikan kegiatan produksi pangan di Yunan i dan 
Aegea sekitar 7.000 SM; d i  Tiongkok, budidaya Jawawut 
d imu lai sejak 8.000 SM; di Amerika, labu d i budidayakan sejak 
I 0.000-8000 SM, sedang budidaya jagung sejak 7.500 SM. 
Transis i  dari gaya h idup berburu ke pertanian dalam periode 
tersebut d ikenal sebagai "Revolus i  Neoliti k". Aktivitas 
Pertanian d ipandang cocok untuk popu lasi yang sangat padat, 
dan dalam pengelolaannya terci ptalah strata pekerja karena 
tidak sel uruh populasi terj un  langsung dalam pertanian.  Pada 
akh i rnya, proses panen dan strata pekerja terorganisasi 
menjad i suatu wi layah berdaulat. Pertan ian j uga menghasi l kan 
surplus makanan yang mampu menyokong keh idupan orang
orang yang tidak terl i bat langsung pada produksi bahan 
pangan. 

Perkembangan pertan ian menghantarkan manusia 
pada pend irian kota-kota pertama di dun ia. Kawasan kota 
tersebut merupakan pusat perdagangan, pabri k dan kekuatan 
pol itik serta hampir tidak menghas i lkan pangan.  Kota 
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menciptakan s imbiose mutua l i stisdengan desa d i  seke l i l i ngnya, 
yaitu kota menerima produk pangan dari desa, dan sebagai 
garitinya kota akan menyed iakan produk  pabri k, perl i ndungan 
dan kendal i  m i l iter yang berstrata. Perkembangan kota-kota 
tersebut dapat d iart ikan sebagai kemuncu lan peradaban.  
Peradaban awal muncu l  pertama kal i  d i  Mesopotamia Hu l u  
(3 ,500 SM), d i i kuti dengan peradaban Mes ir  d i  sepanjang 
Sungai N i l  (3 , 300 SM), kemud ian peradaban Harrapa (3 .000 
SM) di lembah Sungai I ndus  (d i masa kin i  merupakan wi layah 
I nd ia), dan peradaban Tiongkok (2.800 SM) d i sekitar lembah 
sungai Kun ing. Masyarakat tersebut mengembangkan sejum lah 
karakteristi k yang sama, misal nya pemeri ntahan pusat, 
struktur sosial dan perekonomian yang kompleks, s i stem 
tul i san dan bahasa, agama, serta budaya yang khas. Si stem 
Aksara merupakan hal penti ng lai n nya dalam perkembangan 
sejarah manus ia, karena mendukung admin i strasi kota dan 
membuat pengungkapan gagasan menjad i lebih mudah. 

• Fluktuasi Kreativitas dalam Peradaban 

Sebagaimana d ipahami perkembangan kreativitas 
kadangkala terikat dengan kond is i  geografis dan trad is i  budaya. 
Dari berbagai temuan arkeologis dapat d i s impu lkan bahwa 
kegiatan dan pemukiman masyarakat d i  masa lampau terjad i d i  
sekitar a l i ran sungai ,  misal nya penduduk Mesopotamia d i  
antara dua sungai besar, yaitu sungai Eufrat dan  sungai Tigris , 
bangsa Mesir d i  sepanjang sungai N i l ,  bangsa Ind ia  d i  lembah 
sungai I ndus, bangsa Cina d i  lembah sungai Kun ing, pusat 
Kerajaan Tarumanagara di pi nggi r sungai Ci Tarum, pusat 
Kerajaan Sriwijaya di pi nggir Sungai Mus i ,  pusat Kerajaan 
Majapahit di dekat kal i  Brantas, dan lai n- lai n .  Sangat boleh jad i 
alasan kemunculan pusat-pusat popu lasi manusia untuk 
berkonsentrasi d i  sekitar sungai tersebut, karena sungai 
menyed iakan pasokan a ir m inum,  lahan yang subur untuk 
pertumbuhan tanaman, orang dan barang bisa d iangkut dengan 
lebih mudah, dapat berburu binatang yang datang untuk 
m inum ai r, dapat menangkap ikan d i  sungai ,  dan  la in 
sebagainya. 
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Dari d i namika populasi manusia d i  pi nggir sungai 
tersebut, maka dapat d i bayangkan bahwa pada masa lampau 
banyak kreativitas lah i r  d i  pi nggir sungai terkait dengan unsur
unsur kebudayaan masyarakat, terd i ri dari s istem bahasa, 
si stem kesenian, si stem rel igi , s i stem teknologi, s istem mata 
pencaharian, s istem organ isasi sosial , dan s istem i lmu 
pengetahuan. Karena itu berkaitan dengan kondis i  geografis 
dan trad is i  budaya tersebut, maka memuncu lkan pertanyaan, 
antara lai n , Bagaimana kondis i  l i ngkungan pada saat kreativitas 
itu lah ir �  Mengapa kreativitas dapat berkembang dengan baik  
d i  dalam suatu peradaban� Dan apa penyebabnya kreativitas 
berhenti dalam suatu peradaban�  Jawaban atas alur pertanyaan 
tersebut akan sesuai dengan pernyataan dari D. H. FeldmiJ.n 
dalam buku sama Handbook of Creativity, (Robert J. Sternberg 
( ed .), 1 999), bahwa dalam kasus  tertentu kondis i  sosial/real itas 
budaya akan menentukan kemungkinan atau kurangnya 
kemungki nan untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang 
tertentu". Oleh karena itu pada kesempatan i n i  akan coba 
d i uraikan bagaimana kreativitas tumbuh dan berhenti dalam 
beberapa peradaban d i  dun ia, seperti d i saj ikan dalam Tabel 
7. 1 .  

Berdasarkan catatan sejarah peradaban dalam Tabel 
7. 1 tampak bahwa kecenderungan lahi rnya kreativitas, karena 
peperangan atau perdamaian, l nteraksi dengan masyarakat 
lai n ,  meminjam dan meni ngkatkan kebudayaan,  ketersediaan 
waktu l uang, keamanan atau kekacauan, terdapatnya dukungan 
(sponsorsh ip) ,  keberadaan aturan atau tuj uan ti ndakan. Selai n 
itu ada catatan lai n yang cukup menarik berkaitan dengan 
perkembangan kreativitas setelah era Renaisans, bahwa ada 
beberapa negara yang d ipandang sebagai " negara unggul" 
(prominence state) dalam menciptakan karya kreatif (Unesco, 
2004), sebagai beri kut : 

Abad ke - I S  M :  Negara lta l ia 
Abad ke - 1 6  M: Negara Spanyol 
Abad ke - 1 7  M : Negara Perancis 
Abad ke - 1 8  M : Negara l nggris 
Abad ke - 1 9  M : Negara Jerman 
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Abad ke - 20 M 
Abad ke - 2 1  M 

: Negara Amerika 
: ? ?m 

Dengan memperhatikan catatan terakh i r  tersebut d i  
atas, maka muncu l  pertanyaan sanggupkah masyarakat 
Indonesia menciptakan aneka karya kreatif yang akan 
m�warnai peradaban dun ia di Abad ke-2 1 saat ini ? 

Tabel 7. 1 .  Kreativitas dan Perubahan Peradaban 

No Sebutan Kontribusi Penyebab Penyebab 
Peradaban Kreativitas Kreativitas Kreativitas 

Lahir Berhenti 
I .  Mesopotamia Pertanian, Perang yang Ketika 

(3 .800 - Pembangunan membawa kebudayaan 
300 Kota, jaman budaya baru, Yunani 
SM) Tembaga dan baik diperluas melakukan 

Jaman Besi, atau dicampur "tumpang tindih" 
Kendaraan (overlaid) 
Beroda, Tulisan 
(Kuneiform), 
Matematika, 
Astronomi 

2. Mesir Piramida. Lontar Mendukung Tokoh-tokoh 
(3 .500 SM - (Papyrus) , Huruf perwujudan religi mengambil 
200 SM) Hieroglyphics, negara-bangsa alih kendali atas 

Kalender, karya 
Kesenian, Sistem i lmiah/kreatif 
Bi langan, Ratu 
Hatshepsut, 
Pertanian 

3. Indus - Ni lai-nilai Hindu, lnteraksi lsolasi dari dunia 
Harappa Si stem kasta, harmonis antar luar, akibat 
(3 .000 M - 1 00 Sistem Pertanian warga peru bah an 
SM) dan Peternakan, masyarakat i kl im/bencana 

Penataan kota, secara intensif kekeringan di 
Matematika sekitar sungai 
Desimal. Sarasvati 

4. Tiongkok Tulisan Mewujudkan Kebijakan politik 
(7.000 SM - Berkarakter, hegemoni d inasti penguasa dalam 
1 00 M) Kertas, Mesiu kekuasaan peralihan 

senjata, Kompas, kekuasaan 
Sistem Pelayaran, 
Alat Pertanian, 
Perabot rumah 
tangga, 
Pengolahan 
barang tambang, 
seperti besi, 
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emas, wolfram, 
tembaga; 
Perhiasan, 
Konfusianisme 
dan Taoisme 

5. Yunani Sistem Aksara Perdagangan Pertarungan 
( 1 1 .000 SM - Linier A dan B, antar negara dominasi l iga 
500 M) Budidaya kota, dan (pemegang 

pertanian, gagasan "kita kekuasaan) dan 
Gerabah, dapat memahami peperangan. 
Penataan jalan dunia" (we can 
dan alun-alun, understand the 
Jaman Perunggu, world). 
Arsitektur, 
Konsep negara 
kota-polis, Sitem 
kolon i ,  Drama, 
Fi lsafat, 
Humanisme, 
Hellenisme, Sains, 
Seni, Gaya Hidup. 
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Lanjutan Tabel 7. 1 .  
No Sebutan Kontribusi Penyebab Penyebab 

Peradaban Kreativitas Kreativitas Lahir Kreativitas 
Berhenti 

6. Romawi Sistem Mengimplementasikan Pelaku lnovasi 
(800 SM - Republ ik. lebih rinci kebudayaan ataukah 
300 M) Apl ikasi Yunani. " 'Pencuri 

pemerintahan, Budaya" ' 1  
Apl i kasi Seni , 
Teknologi, 
Sistem Angka. 

7. Byzantium Konstantinopel Melanjutkan Hanya 
(300 M - sebagai pusat kebudayaan Romawi. memikirkan 
700 M) kegiatan. melestarikan 

masa lalu, 
sehingga 
kehi langan 
kreativitas. 

8. Masyarakat Dasar-dasar Membuat budaya baru Kecenderungan 
Islam masyarakat dalam masyarakat. merebut 
(600 M - islami, dengan kembali kejayaan 
1 .000 M) kreativitas masa lalu. 

sangat tinggi, 
seperti budaya 
baru, agama, 
seni, arsitektur, 
sains dan 
pus taka 
l iteratur. 

9. Abad Nasionalisme, Peningkatan Bencana ( cuaca 
Pertengahan Skolastik, kesejahteraan rakyat dan wabah), 
(800 M - Gothik, Dante, dan pertentangan tidak adanya 
1 .300 M) Chauser dan dalam gereja. aturan hukum, 

Penemuan. tidak adanya 
waktu luang, 
tidak adanya 
pembelajaran, 
dan korupsi. 

1 0. Renaisans Arsitektur, Melembagakan Merasa puas dan 
( I . I OO M - Patung, Lukisan kembali pemikiran seolah-olah 
1 .500 M) (Leonardo da klasik, dan Kemuliaan kehilangan 

Vinci), Musik bagi Allah, Raja atau tujuan berkarya. 
(Bach, Mozart, Orang, serta 
Beethoven, penerapan metode 
Tchaikowsky), baru dan aplikasi baru. 
Seni (Goya, 
Delacroix) , 
Literatur 
(Goethe, Hugo, 
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Tolstoy), 
Kebangkitan 
l lmu 
Pengetahuan 
(Bacon, 
Newton, 
Descartes, 
Locke, Voltaire, 
Rousseau) 

I I . Modern Seni ,  Musik, Revolusi industri, m . . . . 

( 1 .500 M - Tarian (dansa) , revolusi i lmiah, 
Kini) Literatur, l lmu melampaui emosi artis, 

Pengetahuan menemukan makna 
(meaning) 

Sumber : Taq iudd in ,  20 1 3 . 
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7.2. Rantai Ni lai Pemaknaan Di Era G lobal 

Dalam rangka menangkap d inamika produktivitas 
kreatif dari penduduk yang besar dan d itengah-tengah 
benturan kompetisi antar lembaga atau organ isasi yang 
berbeda dengan menggunakan jari ngan yang sama, maka perl u 
d i l i hat berbagai wawasan yang terkait dengan perubahan 
pemaknaan (meaning) pada n i la i -n i lai yang berlaku . Pertama, 
apa yang d i sebut sebagai kota kreatif atau tidak kreatif? . l n i  
bukan sebuah kota d i  abad pertengahan atau kota d i  era 
modern . Kedua jenis kota klas ik (pra modern) dan kota 
modern tersebut berusaha mempertahankan dan 
mempertontonkan atraksi nya masing-masi ng terutama bagi 
wisatawan. Tetapi dalam kaitannya dengan d inamika 
kreativitas, maka kota-kota klas ik dan modern tersebut 
merupakan contoh kota yang akan tenggelam d i landa 
perubahan. 

Menu rut John Hartley (20 1 2) ,  dalam awal abad ke 2 1  
m 1  hampir seluruh aspek keh idupan menunjukkan 
kecenderungan perubahan h i storis, terutama hal-hal yang 
berkaitan dengan rantai n i lai pemaknaan (value chain of 
meaning) dan rantai n i lai jasa dan produk  (value chain of 
merchandise) . Semua perubahan rantai n i lai tersebut 
melampaui  jangkauan kewenangan organisasi negara. 
Bermigrasinya lembaga-lembaga kausal sepanjang rantai n i lai 
dari pemaknaan, tampaknya berkorelasi positif dengan 
perubahan sejarah, misal dari era abad pertengahan 
(produser/otoritas) ; melalu i  era modern (komod itas/ 
d istribus i/teks) ; kemud ian di era global i sasi (user/ 
konsumen/audiens) .  Perubahan j uga telah terjad i pada rantai 
n i lai produk  dan jasa, yaitu dari n i lai keas l ian/produksi berubah 
menjadi n i lai komod itas/d i stri busi pada era modern, dan 
kemudian berubah menjadi bern i lai konsumsi/kegunaan pada 
era global .  Perubahan h i storis atas n i lai -n i la i peradaban bukan 
hanya pada tataran substansi parad igma, melainkan j uga pada 
aspek-aspek d imensional nya. M isalnya dari s 1s 1  pelaku 
kreativitas dan tempat telah terjad i perubahan. Dalam era 
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global pelaku kreativitas dan perantara dalam penyebaran hasil 
kreativitas, bukan lagi orang yang dapat dipercaya dan para 
tokoh religi, ataupun entitas publik pada umumnya dan 
lembaga percetakan, melainkan warga yang mandiri dan para 
tenaga yang aktif di bidang pemasaran. Karya-karya kreatif 
tidak hanya muncul dari para tokoh yang memiliki otoritas 
negara atau religi, pada era global kreativitas lahir dari setiap 
warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian. 
Dalam era global karya kreatif disosialisasikan melalui 
instrumen pemasaran yang didukung dengan teknologi 
dijitalisasi. 

Dengan demikian, nilai-nilai dasar pada kota-kota 
kreatif yang akan muncul di era global saat ini, adalah nilai
nilai yang terletak pada kolom keempat, kolom paling sebelah 
kanan dalam Tabel 7.2. Semua nilai-nilai dasar yang terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, 
untuk siapa serta aktor pengendali, pada dasarnya telah 
berubah sesuai dengan tuntutan jaman. 

Tabel 7.2. Perubahan Nilai-nilai dalam Era Globalisasi 

Kenyamanan lndividualisme Pengalaman 

258 



c. Basis Kuasa 

c. 

Sumber: John Hanley. 20 12 

Semua aspek dimensional tersebut harus diakui 
sebagai sumber dinamis kebermaknaan nilai-nilai. Setiap 
daerah atau kota memiliki suatu mekanisme untuk 
mengimplementasikan nilai-nilai baru tersebut, antara lain 
dengan terdapatnya beragam lembaga yang heterogen. Disini 
juga dapat dikatakan bahwa semakin pentingnya fungsi 
koordinasi pemerintah sebagai kekuatan negara, karena 
sebagai agen kontrol/pengawas sedang mengalami penurunan 

259 



peran dalam mend inamisasi masyarakat. lmp l ikasi nya 
d iperlukan upaya untuk mengidentifi kasi dan mengukur n i la i 
n i lai pada era global isasi ,  bukan tetap berusaha untuk 
melestarikan n i lai -n i lai modern, apalagi euforia dalam 
merindukan n i la i-n i lai pra-modern. Berdasarkan perubahan 
n i la i -n i lai peradaban tersebut, maka dapat d i l i hat adanya 
perbedaan karakteristik antara kota-kota dun ia dari peradaban 
era pra modern dan era modern d ibandi ngkan dengan "kota 
kreatif' pada era global isasi , sebagaimana d i saj ikan pada Tabel 
7.3 .  

Tabel 7.3 .  Perbedaan Kota Dunia dan Kota Kreatif. 

Karakteristik Kota Dunia Kota Kreatif 

Sumber (Source) Kekaisaran/Lembaga Kelembagaan/ Aturan 
Musyawarah (Empire/Court) (Institution/Rules) 

Tempat (Locus) l stanalpol itik Pelabuhan, Bandara, 
(Polacelpolitics) lokasi pasar/perdagangan 

(Port, Airport, 
Marketplace/ Commerce) 

Ni lai (Value) Keagungan (Greatness) Pertunjukan (Attractant) 

Keuntungan Kompetitif Besaran/Kekuasan Arus Masuk/Kecerdasan 
(Competitive Advantage) (Size/Power) (Inflow/Smarts) 

Dinamika (Dynamics) Modal Kelam (Sunk Capital) Faktor yang kompleks , 
kemampuan dan warga 
wiraswasta (complex 
factors, capable and 
entrepreneur people) 

Penggerak (Driver) Kepemimpinan (Leadership) Badan Usaha (Enterprise) 

Manfaat (Outcome) Kekuasaan Monarki Pi l ihan Mobilitas Warga 
(Monarchi power) (Mobile Citizen choices) 

Waktu (Temporality) Kemarin (Past) Sekarang, Masa Yang 
akan Datang (Present, 
Future) 

Sumber: John Hartley, 20 1 2  
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Sangat menarik, kehendak dan implementasi untuk 
membangun kota-kota kreatif bukan lagi bersumber dari 
kebijakan kekaisaran dengan dukungan lembaga musyawarah, 
melai nkan telah bera l ih  kepada partis ipasi nyata sektor pub l ik 
dan swasta yang d i pandu dengan aturan main ,  sehingga tempat 
pusat pergerakan aktivitas kota bukan lagi i stana dengan segala 
kebijakannya, melai nkan telah bergeser ke tempat-tempat 
yang meningkatkan akses ib i l itas terhadap d i namika transaksi 
komersial masyarakat, seperti pelabuhan, bandara dan pasar. 
Demikian pula n i lai -n i lai yang d i pancarkan dari kota kreatif, 
bukan lagi pada n i la i -n i lai keagungan ataupun kemegahan istana 
dan para penghun inya, mela inkan telah bergeser pu la pada 
n i la i -n i lai yang melekat dari aneka pertunj ukan kreativitas 
masyarakat yang menjamin peni ngkatan kual itas keh idupannya. 

Sementara itu, aktivitas gelar budaya pada kota kreatif 
tidak d ifokuskan pada modus atraksi sen i (art) , tetapi lebi h 
d ititik beratkan pada kegiatan h iburan (entertainment) , seh i ngga 
tempat (locus) dari aktivitas seni budaya, bukan lokasi yang 
terkait dengan lembaga budaya, seperti galeri ,  perpustakaan 
dan museum; melainkan pindah ke tempat yang menyed iakan 
suasana yang nyaman (scene) ,  festival ,  dan gedung "mal l" .  
Demikian pula n i la i -n i lai yang d iusung dalam gelar budaya 
cenderung bukan hanya upaya memel ihara identitas nasional , 
tetapi lebih pada usaha mengeksplorasi keragaman dan 
perbedaan global .  Kehad i ran penonton tidak d imaksudkan 
untuk mel ihat "penampi lan ratu" dengan label presti si usnya, 
melainkan dalam rangka membangun jaringan sosial melal u i  
pertunj ukan mus ik, kl ub-klub, ataupun kerumunan massa 
(crowd) . 

Dengan demikian jelas keuntungan kompetitif 
(competitive advantage) pada kota kreatif, bukan d i peroleh 
semata-mata dari besaran popu lasi dan kekuasaan pemerintah, 
melainkan telah berubah pada i ntensitas arus keluar-masuk 
penduduk, jasa dan barang serta kondis i  elemen-elemen 
kecerdasan masyarakat. Karena itu d i nam ika pekembangan 
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kota kreatif akan mel ibatkan sejumlah faktor yang relatif 
kompleks, antara lai n mel iputi kapabi l itas dan kewiraswastaan 
para warganya. Kota kreatif pada era global tidak 
d ikembangkan berdasarkan atas konservasi situs dan aparatus 
budaya masa la lu atau kekhususan lanskap wi layah yang 
bernuansa "amenities", karena komponen-komponen modal 
tersebut diestimasikan akan menjad i  modal yang bersifat 
kelam (sunk capital). Dalam proposis i  sedemikian rupa 
tersebut, maka penggerak utama (driver) dari d inamika kota 
kreatif akan lebih bertumpu kepada kontribusi badan usaha 
sektor swasta (enterprise) daripada keberadaan kepemimpinan 
pol itik. Seh i ngga manfaat terbesar dari pembangunan kota 
kreatif tidak d itujukan untuk kekuasaan yang bersifat 
monarkh is, melai nkan pada p i l i han mobi l itas bagi warga 
masyarakat. 

7.3. Merancang Strategi Pembangunan 

Setiap negara d iharuskan untuk membuka pasarnya, 
memperkuat hak c ipta, dan memel i hara stabi l itas 
makroekonomi, seh i ngga pembangunan ekonomi akan 
mengikuti nya. Namun tidak ada tempat di dun ia, termasuk di 
pasar bebas Amerika Seri kat, senyatanya mengejar kebijakan 
pembangunan dengan cara in i ,  dan d idukung dengan alasan
alasan yang sangat baik. Pada setiap tahap pembangunan dan 
setiap sektor pembangunan, sektor publ ik dan sektor swasta, 
berperan sal i ng mendukung secara bersama-sama. Modal 
sektor publ ik berupa prasarana jalan, kl i n ik  kesehatan,  
sekolah, pelabuhan, cadangan sumberdaya a lam, uti l itas, dan 
la in sebagainya, merupakan hal yang sangat esensia l ,  apabi la 
sektor swasta dalam bentuk pabrik, peralatan dan ketrampi lan 
tenaga kerja akan menjad i  lebih produktif. Pembangunan 
ekonomi merupakan suatu kombinasi yang sangat kompleks 
dari kekuatan pasar, serta perencanaan dan i nvestasi sektor 
publ i k. 

Tidak ada perjalanan tunggal dari kondis i  kemiskinan 
menuju pada has i l  pembangunan yang memakmurkan bagi 
seluruh rakyatnya, karena perjalanan pembangunan bagi setiap 
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negara akan sangat berbeda dan bersifat spesifi k. Setiap negara 
akan menghadapi tantangan yang muncu l  berdasarkan pada 
keun ikan geografi, demografi dan sejarahnya. Meskipun 
demikian dapat d itawarkan setidaknya dua genera l i sasi yang 
val id dalam merancang strategi pembangunan. Pertama, 
strategi pembangunan yang layak bagi setiap negara akan 
membutuhkan perhatian terhadap tiga d imensi geografis, yaitu 
pedesaan (sebagian besar sektornya pertanian) ,  perkotaan 
(sebagian besar sektornya manufaktur dan jasa) dan 
infrastruktur (berupa jalan, l i stri k, telekomun ikasi) dan 
keterkaitannya secara bersama-sama dalam semua kegiatan 
ekonomi,  serta menghubungkan ekonomi dengan wilayah 
tetangga dan dengan pasar dun ia. Kedua, pada tahap 
transformasi pembangunan dari ekonomi subs isten kepada 
tangga pembangunan ekonomi yang berbasis  pengetahuan, 
maka sektor pub l ik dan swasta memi l iki peran dan fungsi yang 
sangat penting dan sal i ng melengkapi . Tanpa investasi sektor 
pub l ik yang layak dan kepemimpinan yang kuat, maka sektor 
swasta tidak akan mampu untuk  beroperasi secara efektif. 
Secara i nheren pembangunan merupakan kombinasi antar 
(interplay) kekuatan pasar dan kebijakan pub l ik. Meskipun 
sektor swasta d iharapkan menjad i mes in  pertumbuhan, namun  
sektor pub l ik harus dapat menyed iakan barang-barang publ ik, 
d i  . mana barang-barang terse but tidak dapat d i sed iakan oleh 
pasar swasta dan tanpa sektor swasta yang berdaya. 

Sangat boleh jad i ,  ada 6 (enam) jen is intervensi pub l ik 
yang sangat penting dan bermanfaat. Pertama, membantu 
kelompok miskin (dapat d i nyatakan sebagai suatu proporsi 
popu lasi yang sangat sign ifikan di negara-negara miskin) 
sehi ngga masyarakat misk in dapat tetap h idup, memenuh i  
kebutuhan dasar dan  melangkah ke dalam tangga 
pembangunan. Semuanya itu akan membutuhkan pendanaan 
publ ik  untuk memastikan bahwa kelompok misk in mempunyai 
akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, kelayakan nutri s i ,  
pend id ikan dasar, kebersihan a ir m inum, dan kebutuhan esensi 
dasar la innya. Kedua, penyed iaan infrastruktur pub l ik kunci 
(jalan, pelabuhan, bandara, telekomun ikasi , dan konektivitas 
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salu ran broadband) yang semuanya d i butuhkan oleh sektor 
swasta dalam rangka mengembangkan produksi serta barang
barang publ i k  la in nya seperti pengendal ian penyakit infeksi dan 
pengelolaan l i ngkungan. J i ka i nfrastruktur i nti tersebut 
d iserahkan pada pasar swasta, maka cenderung kondis i  
penyed iaannya akan berada d i  bawah ketentuan, terjadinya 
penetapan harga yang d imonopol i ,  dan penguci lan terhadap 
kebutuhan kelompok miskin .  Barang pub l ik lai n yang 
d ibutuhkan masyarakat seperti pengendal ian penyakit j u'ga 
secara dramatis tidak akan d ised iakan oleh pasar. Ketiga 
adalah penyed iaan l i ngkungan b isn is yang sehat, termasuk 
stabi l itas moneter, perl indungan hak mi l i k, akuntabi l itas dalam 
proses pengadaan barang dan pelaksanaan kontrak, dan 
keterbukaan dalam perdagangan i nternasional .  Keempat 
adalah penyed iaan asuransi sosial ,  untuk memastikan bahwa 
semua bagian dari popu lasi dapat menjaga keamanan ekonomi 
dan kesejahteraannya dalam menghadapi d is lokasi ekonomi 
yang tak terelakkan. Kel ima adalah promosi dan d iseminasi 
i lmu pengetahuan dan teknologi modern. Seperti 
i nfrastruktur, penel itian i lmiah dapat d iserahkan kepada pasar, 
tetapi manfaat dari pengetahuan baru tersebut tidak akan 
mencapai semua masyarakat, karena d i l i ndungi oleh hak c ipta 
dan hak paten untuk alasan komersial . Keenam adalah 
bimbingan yang tepat dalam pengelolaan l i ngkungan alam. 

Kepenti ngan relatif dari ke enam tantangan tersebut 
bervariasi secara si stemati s selama mendaki tangga 
pembangunan, seperti d isaj ikan pada Tabel 7.4. Penyed iaan 
kebutuhan dasar publ ik harus d i sed iakan pada saat awal, di 
bagian pal i ng bawah tangga. Sektor pub l ik d i harapkan 
mendukung i lmu pengetahuan dan teknologi, d i  mana 
dukungan tersebut penti ng pada setiap tahap pembangunan, 
dan harus d ipasti kan dapat d i perl uas sebagai suatu materi 
pembangunan ekonomi .  Demikian pu la, i nfrastruktur dasar 
dan pendid ikan ti ngkat dasar sangat penting di anak tangga 
terendah pembangunan ekonomi,  sementara pendid ikan 
un iversitas berkual itas ti nggi untuk banyak penduduk sangat 
penting bagi ekonomi yang sudah sangat berkembang. 
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Tabel 7.4. Mendaki Tangga Pembangunan 

Anak Tangga Tantangan Tantangan Tantangan 
Pembangunan Sektor Publik Sektor Swasta Wilayah 

Geografis 

Ekonomi lnovasi Universitas yg Manajemen Mewujudkan kualitas 
(Innovation Economy) unggul dan pekerja berbasis hidup yang tinggi d i  

pendanaan publik pengetahuan, zona wi layah 
dalam meningkatkan "kreatif' dengan 
pengembangan i lmu kualitas hidup universitas papan 
pengetahuan. karyawan. atas, akses hiburan 

untuk wisata global 
dan pasar. 

Ekonomi Pasar Yang Pendalaman pasar Menciptakan Membutuhkan 
Cerah keuangan, hukum kapasitas transportasi dan 
(Emerging Market dagang, dana penelitian, sistem komunikasi layanan 
Economy) pensiun sektor logistik, kontrol yang kompetitif, 

publik, sistem kualitas, pelatihan menghubungkan 
perad ilan, pekerja. ekonomi nasional 
universitas dan dengan pemasok 
sekolah teknik. internasional dan 

pelanggan. 

Ekonomi Komersial Membentuk Pembiayaan Menyediakan 
(Commercial kawasan dan zona ekspor, operasi di T ransportasi dan 

Economy) industri yang kawasan industri, komunikasi, 
berfungsi dengan hubungan kehandalan l istrik, 
baik; promosi kontraktual promosi 
pelabuhan, bandara, termasuk usaha infrastruktur 
telekomunikasi, patungan dengan perkotaan dan 
internet dan l istrik; pembeli dan dukungan kebijakan 
pendidikan pemasok untuk 
menengah umum, internasional, mengakomodasi 
penyelesaian transisi adopsi standar urbanisasi yang 
demografi, kode etik tenaga kerja. cepat 
tenaga kerj a. 

Ekonomi Subsisten Menciptakan Mempromosikan Kerentanan 

(Subsitence Economy) jaringan dasar jalan, pendapatan tunai terhadap bencana 
l istrik, kesehatan, sektor pertanian, kekeringan dan 
sekolah dasar, dosen perusahaan kebanjiran, epidemi, 
perguruan tinggi, pedesaan skala hama pertanian, dan 

pendidikan dasar, keci l ,  dan bahaya lainnya. 
pelatihan pekerja keuangan mikro. 
terampil untuk 
pendid ikan, 
kesehatan, pertanian 
dan infrastruktur. 

Sumber : Jeffrey D. Sachs, "Economics For The Crowded Planet", 
Pengu i n  Pres, 2008: hal-222. 
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lmplementasi strategi pembangunan seri ng menyaj ikan 
beberapa tantangan dalam pemeri ntahan. Tantangan pertama 
dan pal i ng mendasar adalah untuk memastikan bahwa pol itik 
dan pi l i han kebijakannya secara aktual mendukung 
pembangunan. Sebel um perang dun ia I I ,  kekuasaan Kekaisaran 
Eropa yang mendominasi benua Afri ka dan Asia adalah 
hambatan yang sangat besar untuk pembangunan, karena 
kekuasaan imperial i s  hanya tertarik untuk mengeksplorasi 
sumber daya alam d i  wi layah jajahannya, dan bukan dalam 
pembangunan ekonomi jangka panjang. Setelah kemerdekaan 
d icapai, negara yang baru merdeka harus mengambi l tantangan 
tata kelola yang baik  (good governance). Governance bisa gagal 
karena berbagai alasan, antara la in yaitu perang saudara, 
korupsi besar-besaran, perpecahan etn is, konsentrasi 
kekuasaan di tangan segel i nti r orang, para el it yang tidak 
akuntabel ;  dan lai n sebagainya. Pi l i han kebijakan yang buruk 
j uga merupakan suatu ancaman yang berat. Banyak pemimpin 
dari negara-negara miski n yang bermaksud bai k, telah 
terperangkap dengan membuat keputusan kebijakan yang 
buruk, misal nya dengan mengadopsi kegiatan pertanian dan 
sejum lah pabri k-pabrik dari kaum kolon ial menjad i domain 
kepemi l i kan negara, serta memaksakan hambatan perdagangan 
yang secara tidak langsung telah menghambat masuknya 
teknologi maju .  

Walaupun tata kelola pemeri ntahan d i selenggarakan 
dengan baik, namun  tantangan utama lai nnya tetap akan 
muncu l  yaitu berkaitan dengan keuangan pub l ik. Keberhasi lan 
pembangunan akan membutuhkan investasi pub l ik, namun  
pemeri ntah d i  negara-negara miskin seringkal i  terlal u 
kekurangan "dana segar", dan terlal u banyak berhutang untuk 
membiayai i nvestasi yang d iperlukan. Ketika pemerintah tak 
mampu untuk membangun jalan, jari ngan l i strik, dan 
i nfrastruktur dasar lai nnya, maka akan berdampak pada sektor 
swasta yang merana. Hasi l nya akan memuncu lkan perangkap 
kemiskinan fi skal di mana kemiski nan i n i  mengarah kepada 
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investasi publ i k  yang rendah, dan i nvestasi pub l ik yang rendah 
akan mendorong bertambahnya jum lah dan ti ngkat 
kemiskinan. Keruntuhan fi skal semacam in i  merupakan salah 
satu penyebab dari kegagalan pembangunan ekonomi d i  
negara-negara miskin .  Perangkap fiskal merupakan penghalang 
utama bagi negara-negara miskin yang menghadapi kendala 
ge�grafis yang sedang berteriak untuk i nvestasi perbaikan 
infrastruktur, tetapi pada akh i rnya hanya terbatas pada 
investasi yang terjangkau.  Sebuah keruntuhan fiskal juga sering 
menjad i penyebab tata kelola yang buruk. Ketika pemeri ntah 
tidak memi l i ki pendapatan untuk kebutuhan dasar, keh i langan 
legitimasi dari warga masyarakat dan tidak mampu untuk 
mencegah perti kaian antar faksi pol it ik yang ekstrim atau 
bahkan untuk melawan hujatan i nternasional dan kudeta. 

Berdasarkan tantangan pembangunan dan intervensi 
kebijakan yang dapat d i lakukan seperti d i u ra ikan sebel umnya, 
maka dapat d iestimas ikan bahwa secara umum pembangunan 
Indonesia mas ih  berada pada anak tangga yang kedua, yaitu 
sedang berada pada anak tangga "ekonomi komersial isas i" .  
Artinya Indonesia mas ih menghadapi tantangan kewi layahan 
geografis yang cukup besar, seh i ngga harus bekerja lebih keras 
dalam menyed iakan i nfrastruktur transportasi dan komun ikasi , 
kehandalan l i stri k, promosi infrastruktur perkotaan dan 
dul<ungan kebijakan untuk  mengakomodasi u rban isasi yang 
cepat. Selai n itu, I ndonesia j uga masih d is ibukan dengan 
berbagai aneka tantangan di sektor publ ik, seh i ngga ada 
beberapa program pembangunan yang lebi h d ifokuskan, 
seperti pendi rian kawasan dan zona industri d i  l uar pulau Jawa 
yang d i harapkan dapat berfungsi dengan baik; kemudian 
promosi pelabuhan, bandara, telekomun ikasi , jari ngan internet 
dan l i strik d i  kota-kota besar; pemerataan pend id ikan 
menengah umum di Kawasan Timur  I ndonesia, serta secara 
nasional sedang menyelesaikan trans 1s 1  demografi dan 
pengembangan kode eti k tenaga kerja. Demikian j uga untuk 
menjawab tantangan dalam sektor swasta, Indonesia mas ih 
harus membuat aneka sol us i kreatif terkait dengan kebutuhan 
pengembangan sektor swasta itu send ir i ,  seperti pembiayaan 
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ekspor, standar operasi dan prosedur d i  kawasan industri , 
hubungan kontraktual termasuk usaha patungan dengan 
pembel i  dan pemasok i nternasional , serta upaya r:nengadopsi 
standar tenaga kerja. 

Namun bila d i perhati kan secara regional akan tampak 
bahwa ada wilayah-wi layah yang telah berkembang d i  atas 
tantangan nasional , seh ingga menghadapi sejum lah tantangan 
yang berbeda dengan tantangan nasional ;  tetapi ada juga yang 
mas ih  sama dengan kerumitan tantangan d i  ti ngkat nasional , 
bahkan ada sejumlah wi layah terutama d i  kawasan timur 
I ndonesia yang mas ih berusaha untuk nai k dari anak tangga 
ekonomi subsisten .  Secara parsial keberadaan pulau-pu lau d i  
I ndonesia i n i  dalam menghadapi tantangan pembangunan 
d isaj ikan secara grafi s dalam Gambar 7.2., yang dapat 
d ikelompokkan menjad i 3 jal u r  tantangan pembangunan, yaitu 
a) jal ur  tantangan pembangunan Pu lau Sumatera, Jawa dan Bal i ;  
b )  jal u r  tantangan pembangunan Pu lau Kal imantan d�tn 
Su lawesi, serta c) jal ur  tantangan pembangunan Kepu lauan 
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Karena itu, dalam upaya 
mendaki anak tangga pembangunan dari masi ng-masi ng pu lau 
tersebut akan mel ibatkan kerjasama yang sal i ng terkait antara 
sektor publ ik dan sektor swasta. 
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Gambar 7.2. Estimasi Kondisi Indonesia Pad a Tangga Pembangunan 
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Baksyacaraka 2016. 
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Perlu dikemukakan bahwa sejalan dengan estimasi 
kondisi Indonesia dalam tangga pembangunan tersebut, maka 
salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi 
era globalisasi dan digitalisasi adalah membangun jaringan serat 
optik nasional yang menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 
kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang 
kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan 
adalah sejauh 21.807 kilometer. Upaya pembangunan jaringan 
serat optik ini dikenal dengan sebutan "Palapa Ring". 

Pemerintah Indonesia menggunakan "Palapa Ring" 
sebagai nama proyek pembangunan infrastruktur jaringan 
tulang punggung bagi telekomunikasi nasional, karena 
terinspirasi oleh sejarah bangsa, yaitu Sumpah Palapa yang 
diucapkan Patih Gajah Mada pada era kejayaan Kerajaan 
Majapahit sekitar abad ke 15. Sumpah palapa tersebut sebagai 
berikut "Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan 
menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, 
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Pulau Seram, Tanjungpura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Pulau 
Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan 
mencicipi palapa." 

Cikal bakal dari Palapa Ring adalah "Nusantara 21" 
yang merupakan proyek awal pemerintah pada tahun 1998. 
Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat 
proyek tersebut tidak berjalan. Januari 2005, pada ajang 
Indonesia lnfrastruaure Summit, wacana pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi kembali mencuat ke permukaan. 
Setelah Nusantara 21 tenggelam, muncul ide Cincin Serat 
Optik Nasional (CSO-N) yang diprakarsai oleh PT Tiara Titian 
Telekomunikasi (TT-Tel). Aplikasi tersebut merupakan 
jaringan kabel bawah laut berbentuk cincin terintegrasi berisi 
frekuensi pita Iebar yang membentang dari Sumatera Utara 
hingga Papua barat dengan perkiraan panjang sekitar 25.000 
km. Setiap cincin akan meneruskan akses frekuensi pita Iebar 
dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses 
tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita le~ar 

berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 gbps hingga 1.000 
gbps. 

Gambar 7.3. Peta Jaringan Kabel Serat Optik "Palapa 
Ring" 

- --
Sumber : Kementerian Komunikasi dan lnformatika, 20 16. 
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Pemerintah mempopu lerkan gagasan tersebut dengan 
nama Palapa 02 Ri ng. Akan tetapi karena mirip dengan merek 
dagang salah satu ponsel , pemeri ntah mengubah nama proyek 
serat opti k tersebut menjad i Palapa Ring. Palapa Ring i n i  
merupakan jari ngan serat opti k p ita Iebar yang berbentuk 
c inc in yang mengitari pulau-pu lau d i  I ndonesia, yakni 
Suinatera, Jawa, Kal imantan, Bal i ,  Nusa Tenggara, Su lawesi, 
Maluku, dan Papua, serta delapan jari ngan penghubung dan 
satu c inc in besar yang mengel i l i ngi Indonesia bai k lewat dasar 
laut ataupun lewat daratan. Secara grafis jari ngan kabel serat 
opti k "Palapa Ri ng" d i saj i kan dalam Gambar 7.3 . 

Berdasarkan tu l i san Di rektorat Jendral Pos dan 
Telekomunikasi pada tahun  2007, dengan judu l  
"Perkembangan Teknologi Komun ikasi", d inyatakan bahwa 
ma:nfaat Palapa Ring bagi pembangunan Indonesia adalah : 
• Akan terjad i pen ingkatan ketersed iaan layanan 

komun ikasi dari voice h i ngga broadband sampai dengan ke 
sel uruh kota/kabupaten 

• Akan terjad i efis iens i  investasi yang akan mendorong tarif 
telekomun ikasi semaki n murah 

• Akan terjadi percepatan pembangunan dalam sektor 
komun ikasi khususnya di I ndonesia Bagian Timur, dan 
akan mendorong bertumbuhnya dengan cepat varian 
penyelenggara jasa telekomun ikasi dan jasanya. 

• Akan terjad i  implementasi apl i kasi seperti distance 
learning, telemedicine, e-government, dan apl i kasi la in nya, 
mencapai semua kota/kabupaten. 

Setelah pembangunan Palapa Ring selesai, maka 
d iharapkan kapasitas e-learn i ng sebesar 1 55 mega meni ngkat 
h i!lgga 300 giga. l nvestasi pembangunan Palapa Ring 
sepenuhnya berasal dari operator telekomun ikasi anggota 
konsors ium, tidak ada dana yang berasal dari Anggaran 
Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).  Dalam proyek 
pembangunan Palapa Ri ng tersebut porsi investasi Telkom 
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sebesar 40%, sedangkan anggota konsors ium lainnya sebesar 
1 3 ,3%, kecual i satu anggota konsors ium sekitar 6,4%. Dengan 
penyertaan dana 40%, T elkom mendapatkan kuota kapasitas 
terbesar yakni setara 40 Gbps dari total kapasitas Palapa R ing 
sekitar 85 Gbps. 

Akh i rnya, dengan menjawab tantangan pembangunan 
di era global isasi dan ketersediaan jari ngan teknologi d i j ita l  
yang canggih itu, dapat d inyatakan bahwa kehad i ran kota-kota 
berbudaya kreatif d i  I ndonesia, bukan merupakan sekedar 
peluang bermimpi ,  melainkan suatu ken iscayaan sejarah masa 
depan. 

272 



BAB VI I I . PENUTUP 

Sungguh menarik ungkapan yang menyatakan bahwa 
"kreativitas itu tak terbatas" (creativity is unlimited), sehingga 
secara matematika dapat d i katakan bahwa kreativitas itu 
memi l i ki rentang n i lai mu lai dari m inus  tak terhi ngga sampai 
dengan p lus tak terh ingga. Karena itu rasa bosan dapat h i nggap 
dengan kuat keti ka harus memahami "bi natang kreativitas" 
tersebut, dan kerumitannya sangat terasa saat membaca 
secara parsial dan memahami secara mikro uraian subbab 
demi subbab. Ungkapan kreativitas itu tak terbatas, secara 
gradual sudah terasa sejak awal membahas kreativitas dari 
sudut pandang i lmu fi lsafat, sampai dengan saat mengi kuti has i l  
penel itian tentang makna kreativitas d i  berbagai negara, 
bahkan semaki n terasa membingungkan ketika mencoba 
meloncat untuk membaca wacana penentuan indeks kreatif 
kota yang memuat banyak metode pendekatannya. 

Dari perspektif i lmu fi l safat, ternyata kreativitas i n i  
mas ih  mengandung isyu dan masalah yang belum tegas, seperti 
isu kebaj ikan, isu rasional itas, isu gejala sosial budaya, dan isu 
teori Darwin .  Selai n itu mas ih  ada masalah fi losofi s tentang 
kreativitas i n i  yaitu masalah penjelasan i lahiah versus alamiah, 
la lu masalah komputasi kreativitas terkait eksplorasi dan 
konseptual nya, serta masalah d imensi kreativitas yang mel iputi 
ori's i nal itas, berharga dan bakat. Demikian pula ketika 
men injau has i l -hasi l  penel itian tentang makna kreativitas d i  
berbagai negara, mu lai dari negara-negara d i  kawasan dun ia 
bagian utara sampai dengan kawasan dun ia bagian selatan, 
ataupun mu lai dari  negara-negara belahan barat h i ngga belahan 
timur, semua memuncu lkan keragaman orientasi pemaknaan 
bai k  dalam penel itian akademis maupun apl i kasi nya. 

Namun demikian rasa ragu dan b imbang dalam 
menghadapi lanskap kreativitas yang begitu l uas dan 
bergelombang tersebut, d ijawab dengan suatu arah kepastian 
dari i lmu psikologi yang melahi rkan suatu " instrumen 
pen i laian" untuk mengkomparasi kan teori -teori kreativitas, 
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yaitu tmJauan yang berlandaskan pada komponen kreativitas 
(Enam-P Kreativitas) dan besaran kreativitas (4 taraf 
kreativitas) . Walaupun dari kedua entitas komponen dan 
besaran tersebut secara pel uang kombinatorial dapat 
melah i rkan sekitar 945 (=6!x4!) kategori teori kreativitas. 
Seh i ngga contoh sepu luh kategori teori kreativitas dari i lmu 
psikologi yang d i saj i kan pada Bab 2, tidak leb ih  dari dua persen 
kategori teori kreativitas yang dapat d i rumuskan.  Oleh karena 
itu terlepas dari mas ih sed i kitnya contoh penggunaan 
instrumen pen i laian tersebut dalam mengkomparasikan teori 
teori kreativitas,tapi secara makro i nstrumen pen i laian 
tersebut telah memberikan rasa nyaman. Dengan instrumen 
peni laian itu, kita dapat mel i hat pemandangan "hutan 
kreativitas" yang i ndah, bukan mel ihat "pohon-pohon 
kreativitas" d i  rimba yang menyeramkan. Perasaan nyaman 
dalam memahami kreativitas itu bertambah besar, ketika bab 3 
yang membahas peran masyarakat dalam kreativitas dan per�m 
kreativitas dalam masyarakat menyaj ikan secara komprehensif 
jenis peran-peran yang d iembannya. Sebagaimana d inyatakan 
bahwa ada empat peran masyarakat dalam kreativitas, yaitu 
peran i nvestor, i nkubator, regu lator dan konsumen. 
Sedangkan peran kreativitas dalam masyarakat, yaitu secara 
ind ividu berperan mengungkapkan ekspresi ,  dan secara 
kelompok sosial menyampaikan perbaikan.  Namun setiap kal i  
memi l i h  sa lah satu peran kreativitas dan/atau peran 
masyarakat perlu d ib ingkai dalam perspektif kebijaksanaan.  

Selanjutnya, i ndeks Kota Kreatif telah banyak 
d i rumuskan oleh berbagai pihak dengan banyak sudut pandang, 
walaupun mas ih mungkin ada i ndeks kreatif yang bel um 
d ibahas. Namun demikian dengan adanya tiga klasifi kasi i ndeks 
kota kreatif yang d i rumuskan John Hartley, terasa lebih 
memudahkan dalam memahami wacana indeks kota kreatif 
d i bandingkan dengan memeriksa pu luhan i ndeks yang sudfih 
d icoba untuk d ikembangkan. Ketiga klasifi kasi i ndeks kreatif 
itu terd i ri dari: I )  berbas is modal kreativitas dan budaya; 2) 
berbasi s  a l i ran kreatif dan jari ngan i nformasi komun ikasi ;  dan 
3) pendekatan lai nnya. Pada akh i rnya, keanekaragaman 
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perspektif i ndeks kreatif tersebut dapat d ikembal ikan kepada 
defin i s i  lndeks itu send iri ,  bahwa " lndeks d i rancang untuk 
merangkum is i ,  ruang l i ngkup, dan d inami ka fenomena yang 
kompleks, serta menyed iakan satu ind ikator untuk 
menggambarkan satu set kompleks variabel ,  aktivitas, dan 
peristiwa". Barangkal i  sekarang merupakan waktu yang tepat 
untuk menyempurnakan dan memi l i h  defin is i  i ndeks kreatif 
yang dapat d i lembagakan. Kemenko Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan telah menggagas untuk menyusun indeks 
kreatif yang terkait dengan upaya pengembangan 
budaya/peri laku kreatif, karena d iyakin i  budaya/ peri laku 
kreatif tersebut akan mendorong lah i rnya aneka kreativitas. 

Sejak satu dasawarsa yang lampau gagasan untuk 
mengembangkan budaya/ perilaku kreatif telah 
d ikomun ikasikan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (d/h Kemenko Kesejahteraan Rakyat), baik  secara 
langsung maupun tidak langsung melal u i  berbagai forum dan 
i n i siasi kegiatan, seperti kegiatan pameran pekan produk 
budaya I ndonesia (PPBI) dan/atau pekan produk kreatif 
I ndonesia (PPKI) ,  dan Anugerah Baksyacaraka sebagai bentuk 
penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang d ipandang unggu l 
dalam upaya pengembangan budaya/ peri laku kreatif. 

Setelah melal u i  dua kal i  penyelenggaraan pada tahun 
20 1 2  dan tahun  20 1 4  yang lal u ,  maka pada pelaksanaan yang 
ketiga kal i nya di Tahun 20 1 6  i n i , pen i laian Anugerah 
Baksyacaraka d idukung dengan suatu "kerangka pemiki ran" 
yang lebih taat azas dan komprehens if. Secara garis besar 
konsepsi upaya pengembangan budaya kreatif d i rumuskan 
dalam dua skema penti ng yaitu jal u r  kreativitas dan h i rarki 
kreativitas. Dalam skema jal ur  kreativitas d igambarkan adanya 
tiga ja lur kreativitas, yaitu jal u r  ind ividual ,  jal u r  kelompok dan 
jal ur  s i nerj i  aktor quadruplehel ix. Sedangkan dalam skema 
h i rarki kreativitas d igambarkan adanya tiga strata/lapisan 
kreativitas, yaitu peri laku kreativitas, aneka karya kreativitas, 
dan puncak karya kreativitas. Berdasarkan jal ur  kreativitas dan 
h i rarki kreativitas tersebut, maka "domain" dari Anugerah 
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Baksyacaraka yaitu fokus pada jalur  sinerj i  aktor 
quadruplehel ix untuk mengembangkan lapisan 
budaya/perilaku kreatif dan menyentuh sed ikit lapisan 
aneka karya kreatif. 

Pi l i han terhadap jal u r  dan h i rarki kreativitas tersebut 
untuk pemberian Anugerah Baksyacaraka d isesuaikan dengan 
tantangan yang d ihadapi dan kondis i  obyektif masyarakat 
Indonesia. Tantangan yang d i hadapi semua bangsa-bangsa ' d i  
dun ia, tak terkecual i  I ndonesia, adalah perubahan n i la i -n i lai 
dalam era global isasi , sebagaimana d i rumuskan oleh John 
Hartley (20 1 2) .  Perubahan n i la i -n i lai itu terjad i  baik dalam 
rantai n i lai barang-barang (value chain of merchandise) , maupun 
dalam rantai n i lai pemaknaan (value chain of meaning), seh i ngga 
perubahan n i lai itu akan terkait pula dengan pertanyaan 
"SW I H" .  Sementara itu secara umum kondis i  obyektif 
masyarakat I ndonesia masi h menunjukan berada pada anak 
tangga pembangunan yang bernuansa ekonomi komersial 
(commercial economy) , mas ih jauh dari tangga pembangunan 
ekonomi berbas is  inovasi (innovation economy) . Upaya untuk 
mendaki anak tangga yang lebih ti nggi tersebut tidak dapat 
d i lakukan dengan jalan pi ntas atau jalan potong kompas, tetapi 
semuanya harus d itempuh secara bertahap dan d i lakukan 
secara bersama-sama atau gotong royong (si nerj i  fungsional 
dari aktor quadruplehel ix) . Dengan demikian jelas upaya 
pengembangan budaya/peri laku kreatif tersebut merupak�m 
p i l i han rasional dan obyektif sesuai dengan kondis i  masyarakat. 

Dalam kondis i  keberadaan masyarakat I ndonesia 
sedemikian rupa tersebut, maka menuntut kepada sektor 
pub l ik untuk segera membentuk kawasan dan zona industri 
yang berfungsi dengan baik; promosi pelabuhan, bandara, 
telekomun ikasi , i nternet dan l i stri k; pend id ikan menengah 
umum, penyelesaian transis i  demografi , kode etik tenaga kerja. 
Sementara kepada sektor swasta d ituntut pula untuk 
melaksanakan pembiayaan ekspor, operasi d i  kawasan industri , 
hubungan kontraktual termasuk usaha patungan dengan 
pembel i dan pemasok internasional , adopsi standar tenaga 
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kerja. Sedangkan dari pihak wi layah d ituntut j uga untuk 
menyediakan sarana dan prasarana transportasi dan 
komun ikasi , kehandalan l i strik, promosi i nfrastruktur daerah 
dan dukungan kebijakan untuk mengakomodasi urban isasi yang 
cepat. 

Dengan demikian jelas bahwa Anugerah Baksyacaraka 
tidak dapat d i lepaskan dari kinerja pembangunan yang 
d i lakukan Kabupaten/Kota dalam menyed iakan habitat atau 
atmosfi r yang memungkinkan warga masyarakat dapat 
menghas i lkan karya kreatif, d imana pada awal nya masyarakat 
d ituntut untuk mengembangkan budaya/peri laku kreatif dan 
pada akh i rnya nanti menghasi l kan karya-karya kreatif. 

Akh i r  kata, semoga Buku Konsepsi Kreativitas dalam 
Per:nberian Anugerah Baksyacaraka Tahun  20 1 6  ini dapat 
memberikan gambaran yang lengkap dan seutuhnya tentang 
upaya pengembangan budaya/peri laku kreatif. Tidak ada gad ing 
yang tidak retak, demikian j uga dengan substansi dan redaksi 
Buku i n i .  

Terima kasih ,  Salam Kreatif . 

Jakarta, Mei 20 1 6  
Dewan Juri Anugerah Baksyacaraka 20 1 6  
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