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mengatakan,  dalam rangka me-
nyambut  Masyarakat Ekonomi 
ASEAN ( MEA) ekonomi kreatif 
harus dikembangkan untuk pe-
nguatan ekonomi bangsa ke de-
pan. Untuk itu lembaga pendidik-
an, terlebih perguruan tinggi 
(PT), perlu memberikan stimulus 
kepada mahasiswa agar ikut ter-
motivasi terjun dalam berkarya 
di bidang ekonomi kreatif.

“Kampus perlu mengambil 
peran untuk menjadi akselerator 
dan motivator bagi industri      
kreatif Tanah Air yang embrio-
nya sebenarnya sudah banyak,” 
kata  Edy  kepada Suara 
Pembaruan,  Selasa (27/10).

Dia menerangkan,  dengan 

keterlibatan kampus  dan juga 
melibatkan kerja sama dengan 
dunia usaha dan pemerintah,     
diharapkan bisa melahirkan      
entreprenuer yang lebih kreatif 
dan memberi multiplier effect   
besar bagi bangsa ini.

Menurut Wakil Ketua Umum 
Ikatan Sarjana Ekonomi 
Indonesia ini, hal tersebut  tidak 
bisa jadi dengan sendirinya. 
Harus ada desain dan dukungan 
ke arah itu. Hong Kong misal-
nya, industri kreatif berkembang 
pesat, karena pemerintah menga-
lokasikan dana ratusan juta dollar 
untuk dukung industri itu bagi 
para anak mudanya.

“Mereka memiliki 
CreativeSmart untuk memberi-
kan dukungan finansial yang sig-
nifikan bagi industri kreatifnya,” 
kata Edy.

Guru besar Ilmu Ekonomi pa-

da Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia (UII), 
Yogyakarta  ini mengatakan,   
basis dari suatu ekonomi kreatif 
adalah ide atau gagasan, sehing-

ga ruang dan pengembangan ide 
itu menjadi sangat penting. 
Gagasan-gagasan liar, nyeleneh, 
ataupun di luar pakem  atau out 
of the box  diberi kebebasan ber-
kembang secara konstruktif.  
Maka sangat dibutuhkan dukung-
an banyak pihak untuk generasi 
muda. Tujuannya  menjadi moti-
vasi dan keberanian terjun di bi-
dang  ekonomi kreatif. Salah sa-
tunya  dapat menjadi   ide untuk 
pembuatan film, games, model 
busana, dan sebagainya.

Edy  menuturkan, ekonomi 
kreatif   saat ini masih  belum 
mendapat dukungan penuh dari  
pemerintah  serta kampus-kam-
pus.  Maka ke depannya  perlu 
dukungan  promosi  dan pema-
saran   produk. Sebab  masalah-
nya  yang sering juga muncul 
adalah terkait pemasaran produk.  

“Untuk itu dukungan promosi 

dan pemasaran perlu juga diberi-
kan, misalnya mendukung perik-
lanan atau promosi melalui pro-
mosi atau pun expo yang mengg-
lobal,”  ujarnya.

Edy  menjelaskan, sesung-
guhnya ekonomi  kreatif  secara 
sistematis mulai dikembangkan 
pada 1990-an, dapat memberikan 
nilai tambah besar.  Melalui 
karya cipta bidang seni, 
kerajinan,  penerbitan, kuliner, 
iklan, games, fashion, dan karya 
dari gagasan lainnya yang dapat 
menghasilkan  pendapatan atau 
pun devisa yang luar biasa.

“Ekonomi kreatif menjadi    
lebih penting bagi kita karena  
kita  tidak  bisa lagi mengandal-
kan sumberdaya alam untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekono-
mi nasional yang sekarang sudah 
semakin melambat,” kata Edy. 
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Sebagai bentuk perwujudan 
pengabdian kepada masya-
rakat yang menjadi salah 

satu amanat dalam Tridharma 
Perguruan Tinggi, Universitas 
Indonesia (UI) turut berpartisipa-
si dalam peningkatan kualitas   
hidup masyarakat Indonesia. 
Salah satu program pemberdaya-
an masyarakat ini didanai        
melalui Area-Based Community 
Engagement Grants (Area     
Based-CEGs) Universitas 
Indonesia 2015  yang dilaksana-
kan  di RW 11 Poinmas, 
Kelurahan Rangkapanjaya, 
Kecamatan Pancoranmas. 
Depok, Jawa Barat.

UI melakukan pembinaan 
melalui Bank Sampah di wilayah 
tersebut, mengambil tema      
Depok Bersemi (bersih,             
berdaya, sehat, dan mandiri). 
Program ini dimotori oleh 
Fakultas Teknik bersama-sama 
dengan Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Psikologi dan Fakultas 
Farmasi. Minggu (25/10),         
UI bersama dengan RW 11 
Poinmas mengadakan acara 
Gebyar Bank Sampah. 

Acara ini digelar di RW 11 
Poinmas, karena keberadaan 
Bank Sampah di wilayah ini su-
dah eksis sejak 2 Desember 2012 
dan  secara konsisten meningkat-
kan kesadaran masyarakat akan 
lingkungan dan telah mengantar-
kan RW 11 sebagai Juara 1 
Kebersihan di Kelurahan 
Rangkapan Jaya dan Juara 1 
Bank Sampah di tingkat 
Kecamatan Pancoran Mas.    

Bank Sampah RW 11 Poinmas 
ini berbasis komunitas, yang   
menunjukkan komitmen luar    
biasa seluruh warga untuk pilah 
sampah.

“Sejak 2012, Bank Sampah 
ini sudah eksis dan mengajarkan 
warga untuk memilah sampah. 

Ini yang tidak mudah. Tapi         
di sini, kami menerapkan sistem 
gethok tular melalui obrolan    
dan arisan. Alhamdulillah warga 
di sini sudah memiliki kesadaran 
tinggi untuk memilah sampah,” 
ujar Penanggungjawab Program 
Gebyar Bank Sampah RW 11 

Poinmas Prof Bondan Tiara 
Sofyan kepada SP di lokasi, 
Minggu (25/10).

Kegiatan ini juga dimeriah-
kan dengan panggung musik,    
demo pilah sampah, demo    
pengomposan, perlombaan anak-
anak, stan bazar ibu-ibu rumah 

tangga dan UMKM, stan penye-
toran sampah, dan stan          
pengambilan tabungan sampah, 
stan Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) dan unjuk keterampilan 
anak Panti Asuhan.

Apresiasi 
Camat Pancoranmas Utang 

Wardaya menyambut positif     
kegiatan ini, “Kami mengapresi-
asi kegiatan ini. Kami salut      
kepada para ibu rumah tangga 
yang bersemangat memilah    
sampah. Kesempatan ini juga 
menjadi penguatan komitmen 
untuk penegasan bahwa sampah 
menjadi tanggung jawab          
bersama, tak hanya pemerintah 
saja,” tutur Utang.

Sementara itu, Direktur    
Bank Sampah RW 11 Poinmas 
Tri Wahyu Budiani menuturkan, 
dirinya rutin mengedukasi para 
ibu rumah tangga di Kompleks 
Perumahan Poinmas untuk turut 
serta memilah sampah. Dari hasil 
pemilahan, sampah plastik       
dikumpulkan dan setiap hari     
tertentu disetorkan untuk           
dikumpulkan.

"Kami punya gudang          
untuk menyimpan sampah      
plastik, kertas, kardus, atau biasa 
disebut sampah anorganik. Setiap 
dua minggu sekali akan datang 
pengepul untuk membeli        
sampah-sampah ini. Harga        
per kilogramnya bervariasi dan 
berbeda antara plastik, kardus, 
dan karton,” ujar Tri Wahyu atau 
yang akrab disapa Bude ini. 
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Suasana kegiatan Bank Sampah RW 11 Poinmas pada acara Gebyar Bank sampah di Perumahan Poinmas, 
Kelurahan rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat, minggu (25/10).


