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MEMBANGKITKAN IDE KREATIF

Oleh: Satino

PENGANTAR

Era globalisasi yang menyentuh semua aspek kehidupan telah melahirkan

persaingan yang semakin ketat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menjadi

keniscayaan yang semestinya diketahui, dimengerti dan dipahami oleh individu-individu

yang ingin tetap eksis dan diperhitungkan dalam semua aspek kehidupan.  Mahasiswa

sebagai salah satu aset bangsa dan tulang punggung pembangunan sudah seharusnya

menyiapkan diri sedini mungkin sebagai SDM yang berkualitas dan memenuhi syarat serta

standar persaingan.

Kehidupan yang semakin kompetitif telah melahirkan banyak hal baru sebagai

wujud kreatifitas dan inovasi manusia dalam menyiasati hidup. Tidak sedikit orang-orang

yang dalam kondisi luang maupun sempit berusaha untuk melahirkan karya-karya baru yang

kreatif sehingga menghasilkan barang ataupun jasa yang bernilai ekonomis. Harus diakui,

sampai saat ini masih ada tudingan negatif yang dialamatkan kepada mahasiswa, bahwa

mereka adalah produk reka cipta kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang amat

sangat cepat sehingga lahir sebagai SDM yang malas, ingin serba enak dan tidak dapat

memanfaatkan ilmu yang dimilikinya secara kreatif. Benarkah demikian ? tentu jawabannya

berpulang pada masing-masing pribadi mahasiswa. Bagaimanapun juga telah banyak karya-

karya besar yang dihasilkan oleh mahasiswa Indonesia, meskipun persentasenya relative

kecil. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan siapapun yang peduli terhadap

keberlangsungan bangsa ini. Secara khusus dan pribadi seharusnya mahasiswa sadar bahwa

menyiapkan diri menjadi SDM yang berkualitas dan kompetitif adalah tugasnya, sehingga

kehadirannya di tengah-tengah masyarakat baik sekarang maupun yang akan datang benar-

benar menjadi pelita terang yang memberi kontribusi positif, minimal bagi dirinya sendiri.

Sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang merasa gamang dalam menghadapi

masa depannya, bahkan sebagaian lagi justru tidak mengerti kenapa dan untuk apa dirinya

kuliah. Kondisi ini telah melahirkan sikap pesimistis dan ketidak seriusan dalam menjalani

hidup dan masa depan. Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi apabila mahasiswa telah

menyiapkan diri untuk terus belajar dan menimba pengalaman serta mengerti dan

memahami posisinya sebagai generasi pilihan yang harus siap memenangkan persaingan.
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Menjadi SDM yang siap memenangkan persaingan bagi mahasiswa adalah hal yang

tidak pada tempatnya untuk ditawar. Mahasiswa harus  memenuhi syarat kualifikasi sebagai

SDM yang bermutu dan tangguh. Salah satunya adalah memiliki nilai lebih dalam hal

penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta mampu melahirkan gagasan-gagasan

kreatif dan inovatif dalam karya nyata. SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi (saintek), kreatif dan inovatif akan memiliki kesempatan lebih besar dalam

memenangkan persaingan dalam berbagai hal.

KREATIVITAS

Beberapa waktu yang lalu saya iseng bertanya kepada petani yang sedang panen

singkong di kebun tidak jauh dari rumah saya, berapa harga 1 kg singkong. Ternyata

harganya 1.200,- rupiah per kilogramnya. Ketika saya ke Cilacap saya membeli lanting

(alen-alen) makanan berbahan baku singkong, yang harga per kilogramnya mencapai

13.000 rupiah, dan ketika melewati Buntu saya membeli oleh-oleh getuk Sokaraja harga per

kilogramnya nilainya menjadi 15.000,- rupiah. Di Jogja sendiri ada makanan berbahan baku

singkong yang namanya "tela tela" mungkin per kilonya nilainya bisa mencapai 25.000,-

rupiah. Perbedaan antara 1.200 rupiah dengan 25.000 rupiah itulah yang dimaksud dengan

kreativitas. Secara difinisi kreativitas adalah kemampuan untuk mewujudkan suatu ide baru,

berbeda atau hanya sekedar mengubah atau mengganti nilai.

SETIAP ORANG ITU KREATIF

Kreativitas dibutuhkan pada setiap tingkatan baik usia, ekonomi, pendidikan, setiap

fungsi organisasi dan tingkatan-tingkatan yang lain. Setiap orang memiliki kemampuan

untuk menjadi kreatif, karena berfikir kreatif merupakan bakat bawaan yang dimiliki sejak

lahir yang dapat dikembangkan  dan digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-

hari. Pada akhir tahun 1940-an sekelompok psikolog melakukan penelitian dengan asumsi

bahwa pada orang kelompok umur 45 tahun hanya sedikit yang mampu berfikir kreatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada usia 45 tahun, jumlahnya kurang dari 5% yang

dapat dikategorikan kreatif. Penelitian dilanjutkan dengan menurunkan usia subjek, yaitu

umur 40, 35, 25 dan 20 tahun. Hasilnya untuk semua kelompok umur tersebut, angka

kreativitas tetap berada pada kisaran 5%. Tes dilanjutkan pada subjek usia 17 tahun

persentase kreativitas individu menunjukkan peningkatan menjadi 10 %. Tes pada usia 5

tahun angka kreativitas meroket sampai 90 %. Dari contoh tersebut nampak bahwa

kreativitas akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya rasa keingintahuan.
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CQ (Creativity Quotient) BUKANLAH  IQ (Intellegence Quotient)

Seorang pemenang hadiah nobel dibidang fisika Dr. Richard Feynman, setelah

menerima hadiah nobel di Swedia, ia mengunjungi SMA tempatnya dahulu bersekolah. Di

sana ia melihat kembali rapornya yang ternyata nilai-nilainya tidak sebagus yang

diingatnya, ia kemudian meminta untuk melihat skor IQ nya. Skornya 124 hanya sedikit di

atas rata-rata. Kemudian ia berkomentar "Memenangkan nobel bukanlah hal yang luar

biasa" namun, memenangkannya dengan skor IQ 124 memang benar-benar hebat.

Kehebatan  bukan saja milik mereka yang skor IQ nya tinggi tetapi dapat menjadi milik

siapa saja yang mau berfikir kreatif.

PENDORONG DAN PENGHAMBAT KREATIVITAS

Penghambat Kreativitas Pendorong Kreativitas

Sikap Negatif

Taat pada aturan

Stres yang berlebihan

Membuat asumsi

Takut gagal

Terlalu mengandalkan logika

Berkeyakinan dirinya tidak kreatif

Perubahan sikap

Melanggar aturan

Mampu menyalurkan stress

Memeriksa asumsi

Teknik mengambil resiko

Menggunakan imajinasi dan intuisi

Yakin kalau kreatif

Kreativitas dapat terhambat kalau kita selalu pesimis dan memfokuskan perhatian

pada aspek negative dari suatu masalah dan menghabiskan energi kratifnya karena selalu

berfikiran tentang kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dilain pihak orang yang optimis

tidak akan memikirkan hal tersebut, tetapi berfikir kreatif tentang hal positif yang dapat

dilakukan dalam menghadapi masalah.

Ketaatan pada aturan yang berlebihan juga kadang dapat menghambat kreativitas,

tetapi tetap ada sejumlah aturan yang jelas-jelas diperlukan. Misalnya kita merasa senang

karena ada consensus harus berhenti pada saat lampu merah, namun ada aturan lain yang

menghambat kreativitas karena kita terkungkung oleh kondisi. Ada sebuah kejadian

menarik di Departemen Pemadam Kebakaran New York. Di sana ada buku peraturan tata

tertib bahwa anggauta pemadam harus meletakkan tangga menyandar dibagian depan

gedung yang terbakar sebelum melakukan hal-hal lainnya. Pada suatu hari terjadi
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kebakaran. Komandan lapangan melihat kobaran api terjadi di bagian belakang gedung

sehingga apabila meletakkan tangga menyandar di bagian depan gedung (sesuai prosedur)

akan membuang waktu, oleh karena itu ia memerintahkan anak buahnya untuk

menyandarkan tangga di gedung bagian belakang dan memadamkan api di sana. Api padam

dengan cepat. Tindakan tersebut memperkecil bahaya dan berpeluang lebih banyak

menyelamatkan jiwa. Kasus ini berlanjut ke pengadilan karena sang komandan melanggar

aturan. Pada saat persidangan pengacara sang komandan lapangan menanyakan mengapa

ada peraturan semacam itu dalam buku tata tertib. Seorang ahli sejarah memberi kesaksian

bahwa dulu di kota New York pemadam kebakaran  terdiri dari relawan yang akan dibayar

oleh pihak asuransi hanya pada satu brigade yang dating lebih dulu ke lokasi kebakaran.

Bagaimana perusahaan asuransi ini mengetahui brigade mana yang dating pertama kali ?

yang pertama kali datang akan menyandarkan tangganya di bagian depan gedung !.

Membuat asumsi yang kaku juga dapat menjadi salah satu penghambat kreativitas

adalah bijak jika kita memeriksa kembali asumsi yang kita buat. Mulailah dengan membuat

pertanyaan  seperti: Kemungkinan apa saja yang masih terbuka ?. atau pertanyaan lainnya.

Demikian juga terlalu mengandalkan logika akan kurang baik untuk mengembangkan

kreativitas. Para pemikir yang kreatif akan melihat kemungkinan pemecahan masalah

dengan melampaui batas-batas logika, melibatkan imajinasi, emosi dan/ atau humor. Untuk

membangkitkan kreativitas kita juga harus berkeyakinan bahwa diri kita kreatif. Otak

manusia sering dibandingkan dengan computer. Dengan menggunakan perbandingan ini

kita akan mudah untuk melihat bahwa hasil kreatif juga membutuhkan pemrograman yang

kreatif pula.

KIAT MEMBANGKITKAN IDE KREATIF

1. Perbanyaklah  Iqro

Saya teringat ketika menyusuri jalan setapak di pinggir hutan Kaliurang dan sampai

di rumah saya mencoba untuk mengingat-ingat dan menuliskan hal apa yang saya temui dan

menarik selama perjalanan tersebut?. Ternyata hanya sedikit yang bisa saya tuliskan. Saya

jadi teringat tentang sebuah kisah seorang tuna netra yang mengatakan: "Saya tidak dapat

melihat, tetapi saya dapat menemukan beratus-ratus hal seperti lembaran daun simetris yang

lembut, kulit tumbuhan yang halus, batang pohon cemara yang kasar, dan lain-lain".  Saya

yang buta ini dapat memberi nasehat kepada mereka yang dapat melihat  "Gunakan matamu

seolah-olah esok hari engkau akan menjadi buta"
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Dengarkanlah kicau burung, suara angin, alunan musik, tangis bayi, seolah-olah

esok hari engkau akan menjadi tuli. Sentuhlah setiap benda seolah-olah esok hari engkau

kehilangan indra perabamu. Ciumlah aroma bunga, nikmati setiap kelopaknya seolah-olah

esok hari engkau tidak akan pernah bisa merasakan atau mencium lagi. Nikmatilah setiap

rangsangan dengan penuh perasaan. Muliakanlah semua hal yang diungkapkan dunia

kepadamu dengan rasa syukur, kesenangan dan keindahan. Hiduplah berdampingan dengan

alam sebagai khalofah.

2. Hilangkan Prasangka

Penganut Budhisme menyebutnya sebagai "Mata Pemula" yaitu kemampuan untuk

melihat sesuatu tanpa terpengaruh oleh keahlian dan prasangka kita tentang hal tertentu.

Jika saya masuk kelas dan saya menggambar sebuah titik di papan tulis dihadapan

mahasiswa dan saya tanya: "Apa ini" ? Setujukan anda jika kebanyakan dari mereka akan

menjawab itu adalah sebuah titik ?. Sekarang jika hal yang sama kita lakukan dihadapan

murid taman kanak-kanak, jawaban apakah yang mungkin akan didengar ?

Pada fase pemula dan akhir pendidikan formal, kita telah mengembangkan cara

untuk menemukan jawaban yang benar namun kehilangan daya kreatif yang mampu

melampaui batas guna menemukan jawaban yang benar lainnya.

3. Bersikap Kristis

Aristoteles merupakan salah satu contoh tipikal pekerja kreatif. Ia menganggap

kemampuan menghubungkan antara objek-objek yang tidak sama dengan situasi sebagai

tanda kejeniusan. Aturan, tata tertib, dan kebiasaan (adat) telah memberikan keteraturan dan

rasa aman. Hal-hal tersebut telah membuat kita cenderung untuk malu dan menghindar dari

hal-hal yang tidak diketahui, asing, atau berbeda. Salah satu jalan untuk mendorong

kemampuan kreatif kita dalam pemecahan masalah adalah kritis terhadap kebiasaan yang

ada dan melakukan perbandingan terhadap berbagai hal sehingga mendapatkan sesuatu

yang berarti.

4. Buatlah Pertanyaan Pembangkit Ide

Cara yang cukup baik untuk membangkitkan ide adalah membuat daftar pertanyaan

pembangkit ide. Buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai kemungkinan yang dapat

dilakukan. Saat anda menggunakan daftar pertanyaan tersebut, awalilah dengan item

tertentu dan pikirkan cara mengembangkannya. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat

membangkitkan ide:
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a. Ini dapat digunakan untuk apa lagi ? (tanpa melakukan perubahan apapun)

b. Hal apa lagi atau benda apa lagi yang juga dapat digunakan ?

c. Hal lain apalagi yang serupa dengan ini ?

d. Bagaimana hal ini dapat dimodifikasi bagi pengguna yang baru ?

e. Bagaimana jika hal ini lebih besar/lebih tebal/lebih berat/lebih kuat ?

f. Bagaimana jika hal ini lebih kecil/lebih tipis/lebih ringan/lebih pendek ?

g. Bagaimana hal ini dapat ditata ulang/atau dibolak balik susunannya ?

h. Apa lagi yang lainnya ?

5. Membangkitkan ide kreatif dengan berfikir analog

Analogi membuat pikiran metafora ketingkat lebih tinggi dengan membuat

perbandingan antara satu kejadian dengan kejadian atau item dengan sesuatu yang lainnya

yang memiliki elemen sama.

Contoh: Idealnya berbuat baik bagaikan orang tidur yang tidak ingat lagi apa yang

dialaminya ketika sebelum tidur

Saat membuat analog dan berfikir secara metafora, biarkan emajinasi dan humor anda

semakin menjadi-jadi

Sekarang bersenang-senanglah!

Hidup ini bagaikan ……………………. karena ………………………

Hidup ini bagaikan ……………………. karena ………………………

Hidup ini bagaikan ……………………. karena ………………………

Isilah titik-titik ini sesukamu

PENUTUP

Setiap individu adalah pribadi yang unik dan berkemampuan. Masing-masing memiliki

kelebihan yang kadang terlewatkan karena sering tak disadari kehadirannya
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