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ndustri kreatif ibarat sungai dalam: terlihat tenang, tapi menghanyutkan. Para pelakunya cenderung"pendiam", tak menuntut ini itu,
alih-alih merengek minta insentif
dan mengeluhkan buruknya infrastruktur. Pokoknya, prinsip mereka
adalah kerja, kerja, dan kerja.
Tapi, kalau kita bicara hasil dan
perannya, kita akan bilang, wow,
luar biasa. Mari Pangestu, mantan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif kabinet sebelum ini, pernah
memaparkan bahwa tahun ini omzet
ekonomi kreatif kita mencapai Rp
700 triliun.
Selain itu, sektor ini juga telah
menyumbang devisa lebih dari US$
7 miliar. Sementara, tenaga kerja
yang diserap oleh para pelaku di industri kreatif mencapai 12% dari total angkatan kerja di Tanah Air.
Alhasil, dengan melihat potensi
yang besar itu, kekuatan industri ini
sangat mungkin dikembangkan sebagai backbone ekonomi negara.
Lagi pula, kita memiliki modal besar
untuk mengembangkannya.
Lihat saja, Indonesia memiliki
populasi besar, mencapai 250 juta
orang. Nah, penduduk adalah basis
utama industri kreatif. Pun murah
pengembangan industri ini, terutama kalau dilihat dari kalkulasi finansial. Sebab, pengembangan industri
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ini lebih banyak bertumpu pada
skill, kreativitas, dan otak manusianya. Itu pula modal Indonesia yang
cukup berharga untuk bisa berkompetisi di muka pasar bebas.
Alhasil, tak salah lagi, sudah seharusnya industri kreatif lebih diperhatikan dan dikembangkan. Sebab,
sekali lagi, potensinya di masa mendatang memang amat besar.
Persoalannya, pemerintah baru
belum menunjukkan gelagat untuk
memperhatikan pengembangan
sektor ini. Contoh paling kecil adalah Badan Ekonomi Kreatif belum
terbentuk, kendati kabinet baru sudah berjalan hampir 100 hari .
Sejauh ini juga belum terlihat seperti apa arah pengembangan industri kreatif Indonesia ke depan, setelah pengembangan sektor ini akhirnya disapih dari Kementerian
Pariwisata. Entah bagaimana pula
dukungan pemerintah terhadap sektor ekonomi yang digeluti jutaan
usaha kecil menengah itu ke depan
dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN.
Boleh jadi, Presiden Jokowi punya pemikiran lain. Atau, mungkin
beliau lupa, atau bahkan melihat industri kreatif bukan potensi penting
dalam ekonomi Indonesia, jika dibandingkan sektor-sektor ekonomi
lain. Toh, para pelakunya sudah
terbiasa menjadi "pendiam" dan tak
pernah mengeluh. Pokoknya kerja,
kerja dan kerja.
■
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entetan penolakan dan
sikap protes terhadap
kenaikan bahan bakar
minyak perlahan memudar.
Rakyat sepertinya sudah bisa
menerima keputusan pemerintah ini meskipun dengan
berat hati.
Selang beberapa saat, muncullah kebijakan pemerintah
untuk mengatasi kondisi ini.
Solusi pemerintah yang digadang-gadang solusi terbaik
dan cerdas itu ialah program
konversi bahan bakar minyak
(BBM) ke bahan bakar gas
(BBG). Sepakat rasanya untuk
membebaskan Indonesia dari
subsidi BBM di tahun 2015
dan perlu ada terobosan
program dengan memberikan
kepada rakyat energi alternatif, selain BBM bersubsidi.
Tanpa energi alternatif,
program bebas subsidi tersebut akan sia-sia dan tidak
akan berjalan, disamping itu
ketergantungan masyarakat
kepada BBM tetap berkelanjutan, meski harganya cukup
tinggi. Energi alternatif itu
adalah penggunaan BBG untuk menggantikan BBM.
Program konversi BBG oleh
pemerintah harus serius dijalankan jika pemerintah dan
negara tidak mau terjerat oleh
krisis energi masa depan. Belum lagi, harga bahan bakar
minyak yang tidak stabil bahkan bisa naik melampaui kemampuan rakyat kita untuk
mengkonsumsinya.
Berdasarkan info yang didapat lewat website www.esdm.
go.id, potensi gas bumi yang
dimiliki Indonesia sampai tahun 2008 mencapai 170 trillions of standard cubic feet
(tscf) dan produksi per tahun
mencapai 2,87 tscf. Dengan
komposisi ini, Indonesia memiliki reserve to production
(R/P) selama 59 tahun. Artinya, program konversi BBM
ke BBG memberikan solusi
terbaik bagi masyarakat sekaligus memaksimalkan potensi
kekayaan SDA negeri ini.
Dalam setiap kebijakan tentunya mengalami kendala.
Saat ini, ada dua kendala yang
dihadapi pemerintah. Perta-
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ma, kesiapan infrastruktur
yang belum memadai, mulai
dari keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG)
yang belum merata dan sulitnya pembebasan lahan. Kedua, permasalahan pengadaan konverter kit pada kendaraan bermotor. Padahal, kunci
keberhasilan program ini terletak pada konverter kit.
Semoga saja apapun yang
diusahakan pemerintah itu
bisa memuluskan program
konversi gas ini dan bisa dinikmati banyak masyarakat
sebagai solusi cerdas untuk
bangsa.
Piccesius Yunki Pradana,
Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat
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urat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi sebulan lalu tentang
Pembatasan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor
merupakan terobosan bagus
untuk menjalankan efisiensi
anggaran di kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Ini langkah bagus untuk
memaksimalkan anggaran
untuk hal yang lebih produktif.
Meski sebagian lembaga
dan pemerintah daerah terkesan menolak surat edaran
tersebut, saya kira gerakan
efisiensi di tingkat birokrasi
akan tetap berjalan maju. Sebab, dengan pemimpin tertinggi konsisten terhadap kebijakan ini, rakyat akan mengawal dan mengawasi
pelaksanaannya di tingkat lebih bawah. Alhasil, para pemimpin daerah dan pejabat
lain juga harus berpikir ulang
untuk nekat dan memaksakan
kehendak untuk memanfaatkan hotel dan tempat di luar
kantor untuk rapat.
Saya pikir, ini merupakan
gerakan yang harus didukung,
bukan hanya bagi jajaran birokrasi, tetapi juga perusahaan
swasta, termasuk badan usaha milik negara yang biasanya
juga mengambil manfaat dari
anggaran rapat.
Rochadi Wibawa,
Cipayung, Jakarta Timur
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ak usah repot-repot membuat resolusi tahun baru. Hampir pasti Anda
akan melewatkannya, menjadikan
resolusi yang susah payah Anda buat dengan penuh semangat menjadi sekadar
daftar panjang yang sia-sia.
Sejak zaman Adam Smith (1723-1790)
dan Jeremy Bentham (1748-1832), ekonom mainstream telah melihat konsumen sebagai pengambil keputusan yang
rasional didorong oleh pengejaran tanpa
henti akan kepentingan pribadinya. Namun pandangan tradisional ini telah dipatahkan oleh sejumlah bukti empiris
dari para behavioural economist yang
menemukan adanya anomali dalam perilaku manusia. Berbagai riset menunjukkan bahwa manusia ternyata tidak rasional seperti halnya konsep homo
economicus yang diajukan oleh ekonom
mainstream.
Ketika seseorang dihadapkan
pada pilihan antara hadiah Rp 1
juta hari ini atau hadiah Rp 1,1
juta besok, misalnya, sebagian
besar orang akan memilih opsi
pertama. Tapi, ketika dihadapkan
pada pilihan hadiah Rp 1 juta 30
hari yang akan datang atau Rp 1,1
juta 31 hari yang akan datang, sebagian besar orang justru memilih opsi kedua. Kedua opsi tersebut sama-sama menawarkan
tambahan Rp 100.000 di keesokan
harinya, namun perilaku tersebut
menggambarkan inkonsistensi
pilihan seseorang dalam kurun
waktu tertentu yang tidak dapat
dijelaskan oleh teori neoklasik.
Fenomena di atas disebut hyperbolic discounting, atau kecenderungan seseorang untuk memilih imbalan yang lebih kecil dan
lebih cepat ketimbang imbalan
yang lebih besar namun lebih
lama. Ekonom Paul Samuelson
pertama kali mencetuskan istilah
tersebut di tahun 1937. Ia menyebutkan
bahwa nilai utilitas akan makin terdiskonto seiring berjalannya waktu sesuai
dengan bentuk fungsi hiperbola. Pada
dasarnya, hyperbolic discounting menjelaskan mengapa seseorang bertindak
impulsif dalam jangka pendek tetapi menunjukkan adanya kesabaran dalam perilaku jangka panjang.
Tentu saja gagasan ini tidak konsisten
dengan teori ekonomi tradisional yang
mengasumsikan seseorang mendiskontokan imbalan di masa depan berdasar
persentase yang tetap. Sebagai contoh,
bila tingkat diskonto 10%, seharusnya
perilaku konsumen akan indifferen keti-

ka dihadapkan antara pilihan Rp 100 juta
hari ini dan Rp 110 juta tahun depan.
Fenomena hyperbolic discounting
juga sering dikaitkan dengan beragam
perilaku manusia yang telah sering diobservasi seperti kebiasaan menunda (procrastination), kecanduan (addiction),
atau masalah dengan kehendak dan akal
diri (willpower). Bulan Desember semacam ini, misalnya, orang-orang mulai sibuk menyusun resolusi tahun baru yang
menjanjikan. Masalahnya adalah sekalipun kita tahu bahwa imbalan akan hidup
sehat dan diet teratur akan lebih besar
manfaatnya dalam jangka panjang, sepiring gorengan yang lezat di depan mata
saat ini terasa lebih menjanjikan.
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Fokus untuk mendapatkan kesenangan sesaat dari melahap sepiring gorengan
membuat orang mendiskon imbalan di
masa depan secara obral-obralan. Yang
menarik, kita sadar bahwa gorengan me-

rugikan kesehatan, namun kenikmatan
sesaat (instant gratification) terasa jauh
lebih besar daripada kesehatan dan umur
panjang (future benefits).
Penelitian tentang neurologi menemukan adanya dua bagian dalam otak manusia yang berbeda ketika memproses pilihan saat ini dan pilihan di masa depan.
Pilihan untuk menunda kesenangan sesaat sebagian besar diproses oleh frontal
system yang terkait dengan reasoning
dan problem solving. Sementara itu, pilihan untuk melakukan hal-hal impulsif
dan menyenangkan sesaat diproses oleh
lymbic system, yang secara umum terhubung dengan perasaan kita akan rasa sa-

kit dan rasa senang.
Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan
hyperbolic discounting untuk mengakumulasi tagihan kartu kredit yang tinggi
ketimbang mengalokasikan dananya untuk tabungan pensiun mereka di masa
depan. Kepuasan dari membeli barang
saat ini (kendati dibayar dengan utang)
jauh lebih besar daripada kesenangan
atas pensiun di masa depan. Imbalan di
masa depan dipandang kurang menarik
mendorong mereka untuk mendiskonto
habis-habisan. Mereka memilih alternatif
investasi yang lebih menarik dan memberikan imbalan yang lebih cepat.
Terkait dengan investasi, hyperbolic
discounting menunjukkan bahwa perilaku investasi seseorang mencerminkan
kesabarannya di jangka depan dan ketidaksabarannya di dalam jangka pendek.
Pasar saham menggambarkan hyperbolic
discounting ini dengan sangat baik. Dalam jangka pendek, saham dan indeks
umumnya bergerak sangat volatile tapi
dalam jangka panjang mereka akan
cenderung bergerak stabil.
Apa yang dapat kita pelajari dari
fenomena ini? Pertama, sadarilah
bahwa preferensi jangka panjang
kita mungkin tidak akan selalu sejalan kecuali kita memiliki komitmen yang kuat untuk mengikat tujuan tersebut. Kendati demikian,
dalam perjalanannya kelak, Anda
akan selalu menemukan beragam
godaan untuk mengambil tindakan
yang memberikan imbalan kesenangan sesaat. Ada baiknya Anda
menentukan batasan yang mampu
Anda raih dengan keyakinan diri
sendiri dan manfaatkan lingkungan
sekitar untuk membantu Anda mewujudkan resolusi itu.
Kedua, ada baiknya Anda membuat resolusi sesaat sebelum Anda
akan mengerjakannya dan jangan
pernah menunda. Sesuatu yang
jauh akan terlihat kecil dari titik
Anda berdiri. Bawa tujuan Anda
mendekat untuk melihat seberapa
besar mereka sesungguhnya.
Beberapa saran lain misalnya, buat
satu atau dua resolusi saja yang sangat
spesifik. Jabarkan menjadi kebiasaan
kecil yang mudah diterapkan dalam keseharian. Jangan membuat tujuan yang
besar. Ada baiknya Anda memberi trigger dengan cara mengomunikasikannya
kepada orang dalam lingkungan sosial
Anda atau memberi imbalan lebih besar
bila komitmen itu tercapai. Bila Anda
menyadari tantangan ini dan mampu bersikukuh terhadap preferensi dan pilihan
Anda di masa depan, seperti kata Richard
Thaler dan Cass Sunstein (2008), you
may find yourself healtier, wealthier,
and happier.
■
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