
Sayang sekali saya baru bisa mengikuti Creative Commons Global Summit 2015 
pada hari terakhir yaitu tanggal 17 Oktober 2015 di Hongik University Daehakro 
Art Center 2, Seoul, Korea Selatan.  
 
Saya mengikuti panel mengenai Jump-starting commons advocacy and copyright 
reform. Dengan narasumber: Delia Browne, Paul Keller, Claudio Ruiz, Maira 
Sutton, Alek Tarkowski, Timothy Vollmer  
 
Isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana pencipta bisa meraih pendapatan 
dari aktivitasnya yang berhubungan dengan lisensi Creative Commons. Karena 
dalam forum ini hanya ada satu orang seniman yang hadir, pentingnya juga 
mengundang seniman yang telah dan terus bekerja dengan lisensi Creative 
Commons dan bisa mendapatkan apresiasi berupa uang dari projek tersebut.  
 
Isu lainnya adalah hukum hak cipta di negara dunia ketiga yang masih kaku dan 
membutuhkan usaha yang besar dan terus-menerus untuk melakukan reformasi 
hak cipta.  
 
Selanjutnya adalah panel The Vibrant and Social Commons: Designing for User 
Engagement 
Speakers: Ryan Merkley, Jane Park, Eric Steuer 
 
Ryan Merkley--CEO Creative Commons--membahas isu Design User. 
Bagaimana cara menarik lebih banyak orang untuk bisa berpartisipasi di open 
source/crowd source project, dan keberlanjutan projek tersebut.   

Dalam open/crowd source project, kita harus membuat sesuatu yang mengikat 
publik, harus memenuhi dua kebutuhan yaitu kegunaan dan kesenangan. 
Namun kecenderungan pengalaman berbagi di ranah publik hanya kuat di 
kegunaan namun lemah di kesenangan (tidak ada ucapan terima kasih, tidak 
ada tombol likes, tidak ada mikro-donasi, dll). Seperti konsep "Give and Take” 
oleh Adam Grant, kita bisa melakukan lebih daripada jejaring sosial (Facebook 
dengan tombol “like” dan di Twitter ada tombol “stars”), seperti yang dilakkan 
oleh platform micropayments misalnya Patreon (www.patreon.com) dan Tipsy 
(http://tipsy.csail.mit.edu), serta komunitas praktisi seperti Deviant Art. 
 
Apa yang pemakai inginkan? Mereka ingin mendapatkan sorotan yang lebih luas 
dari public/netizen, referensi untuk berkarya, komunitas yang positif, konten 
yang bisa digunakan dalam pekerjaan, industri yang demokratis, mencoba 
model bisnis baru. Sementara itu platform “the commons” yang sudah ada 



belum banyak menciptakan atmosfer bagi komunitas untuk berinteraksi dan 
berkolaborasi.  
 
Pemakai juga bisa lebih memberdayakan konten berlisensi Creative Commons 
seperti dalam platform Internet Archive, Flickr, Vimeo. Pentingnya hadirnya 
kemudahan untuk mencari data, remixing, mixing audio dengan video, 
mengunggah data, streaming dan mengunduh, daftar konten terbaik, forum 
diskusi, rating untuk konten. Peserta forum ada yang memberi saran untuk 
mendorong pemakai untuk mengunggah data mentah.    
 
Memperhatikan bagaimana pemakai saling berinteraksi melalui komentar, 
forum, pesan personal, menjadi kurator untuk data-data terpilih, acara-acara 
komunitas, tombol “favorite” dan “share”, pertemuan offline.  
 
Kita membutuhkan lebih banyak projek yang melibatkan lebih banyak orang. 
Motivasi para pemakai untuk berbagi adalah promosi, eksposure, feedback dari 
komunitas, data dengan kualitas unduh yang baik, altruisme, dan semangat 
berkontribusi ke publik. 
 
Presentasi dilalanjutkan oleh Eric Steuer, perwakilan dari Microsoft Office yang 
membawa kabar bahagia yaitu Microsoft Office memasukkan fitur lisensi 
Creative Commons dalam Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel sejak tahun 
2006. Fitur tambahan ini memungkinkan kita untuk memasukkan lisensi Creative 
Commons langsung dalam dokumen Word, PowerPoint, and Excel. Mungkin 
banyak belum tahu mengenai ini, termasuk saya.   
 
Forum selanjutnya yang saya ikuti adalah “Design and Open Hardware: 
Exploring Solutions for Licensing Rights Beyond Copyright” 
Speakers: McCoy Smith (Intel), Thomas Margoni, Diane Peters, Michael 
Weinberg 

Undang-undang Desain di Uni Eropa bukan untuk designer karena hanya fokus 
di industri, designer tidak didefinisikan, formulir yang jumlahnya terlalu banyak 
dan panjang untuk mendapatkan perlindungan hak, dan proses registrasi yang 
tidak “murah”. Sedangkan di Indonesia, profesi designer belum diakui resmi 
oleh negara, menciptakan sejumlah hambatan untuk perkembangan desain di 
Indonesia.  

McCoy Smith dan Michael Weinberg memberi perhatian pada open design, 
design rights yang proses registrasinya memudahkan untuk para designer, dan 
pentingnya perhatian untuk industri hulu desain. Lisensi terbuka untuk design 



seyogyanya memperhatikan bahwa software adalah objek yang tidak terlihat, 
menciptakan objek yang tidak terlihat bisa tidak memerlukan hak cipta, dan 
praktik lisensi paten masih berada di wilayah yang belum aman.  
 
Sebagai hari terakhir CC Global Summit 2015, orasi penutup dilakukan oleh 
ketua CC Colombia, Carolina Botero. Carolina memperhatikan minimnya 
partisipan wanita dalam forum besar Creative Commons. Mengingat jumlah 
wanita lebih besar daripada pria sementara patriarki masih kuat di banyak 
belahan dunia, isu kesetaraan gender penting untuk diperhatikan. Praktik 
budaya berbagi juga berbeda antara negara maju dan negara berkembang, 
pentingnya keberagaman isu dalam forum ini, tidak melulu isu teknologi tinggi 
saat masih banyak warga dunia yang tidak bersentuhan dengan teknologi 
termasuk Internet. Kata-kata penutup oleh Carolina mendapatkan sambutan 
yang meriah dari peserta, semoga harapannya bisa terwujud di forum 
selanjutnya.  
 
	  
Tambahan: 
1. Jejaring - Anita dan Nita bertemu siapa disana yang baru dan yang 
lama, saya tertarik terutama akan CC yang negaranya ngga punya dana 
kayak Malaysia dst, bagaimana mereka tetap berjuang agar tetap aktif. 
Ada brainstorming dari ngobrol-ngobrol untuk kemungkinan kolaborasi? 
 
Saya bertemu dengan Muid Latif (CC Malaysia) tapi tidak menanyakan mengenai 
pendanaan, saya kira organisasi CC di semua negara mendapatkan funding. Saya akan 
ke Malaysia, 1-7 Maret 2016, berniat bertemu lagi dengan Muid Latif untuk membahas 
isu tersebut, dan juga membahas berkolaborasi dengan Indonesian Netlabel Union 
karena di Malaysia saya akan memulai kerjasama dengan media online musik di 
Malaysia: The Wknd http://the-wknd.com/   
 
Di Seoul saya bertemu dengan Hyunjoon Shin, professor di Institute for East Asian 
Studies di Sungkonghoe University. Riset utamanya mengenai budaya popular dan 
musik orang Korea. Kami membahas perkembangan musik independent di Korea dan 
Indonesia (dia sudah pernah ke Indonesia dan bertemu sejumlah musisi yang 
menggunakan lisensi CC di Indonesia). Saya memilih tinggal di Hongdae, pusat budaya 
anak muda di Seoul. Melihat langsung bagaimana anak muda Seoul dengan semangat 
untuk belajar dan memamerkan karya musiknya di jalan-jalan di kawasan Hongdae. 
Mereka bermain musik pada malam hari, membawa instrument dan amplifier sendiri, 
bermain untuk siapapun yang lewat. Semangat untuk berkarya dan mendistribusikan 
karya yang menarik.  
 
 
2. Ide -- nah yang kayak gini 
c2o library & collabtive akan menggelar design festival+conference, 
Design It Yourself, 19 - 25 October mendatang, apa yang diperoleh 
dengan menghadiri konferensi ini. 



 
Panel mengenai Design User sangat membantu untuk mengembangkan program 
festival kami, Design It Yourself, bagaimana partisipasi publik dalam program/projek 
crowd source yang dilakukan oleh C2O library & collabtive yaitu Ayorek! 
http://www.ayorek.org 
 
Kami masih cukup kesulitan untuk meningkatkan partisipasi warga kota Surabaya dalam 
platform Ayorek! Dengan referensi dari panel mengenai Design User akan memberikan 
masukan yang baik untuk Ayorek!  
 
Isu mengenai Design Rights juga dibahas dalam Design It Yourself karena di Indonesia, 
profesi designer belum diakui oleh negara, sudah ada isu mengenai sertifikasi, tapi 
masih proses.  
 
 
3. Produk 
 
Kita bawa produk terjemahan praktek CC mudah dari Jerman dan poster, 
produk apa dari CC lain yang menarik untuk diaplikasikan di 
Indonesia? 
 
Sticker dan merchandise CC Korea berupa kaos menarik designnya, saya beli satu 
kaos. Semoga WMID bisa bekerjasama dengan para designer yang melimpah di 
Indonesia, salah satunya yang tergabung di Kolkas.net J 
 
 
Laporan	  ini	  dibuat	  oleh	  Anitha	  Silvia	  (Indonesian	  Netlabel	  Union)	  


