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SURAT REDAKSI................

One Pesantren One Product (OPOP) adalah salah satu pro-
gram yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur dan tertuang 
dalam Nawa Bhakti Satya pilar ke-7, yakni Jawa Timur Berdaya. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan 
OPOP menjadi sebuah kemandirian ekonomi pesantren. 

Secara garis besar OPOP adalah program peningkatan ke-
sejahteraan berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan 
santri, pesantren, serta alumni pesantren dan masyarakat. Di 
samping itu, untuk menciptakan kemandirian umat melalui para 
santri agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk 
memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi serta 
pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis. 

Melakukan kegiatan pemberdayaan unsur-unsur pesantren ini 
tentunya tidak bisa dengan mudah digerakkan dan melihat hasilnya 
dalam satu jentikan saja. Melainkan membutuhkan proses yang 
selektif untuk mengembangkannya.

Dari 1.571 kopontren yang ada di Jawa Timur, sekitar 70% pa-
sif, dan 30% aktif. Berangkat dari sinilah tim OPOP menginginkan 
produk pesantren “naik kelas”. Istilah itu menjadi spirit bagi pelaku 
koperasi pondok pesantren maupun santripreneur baru yang ingin 
melebarkan bisnisnya menjadi mandiri. 

Sementara OPOP yang masih baru berjalan kurang dari satu 
tahun inipun masih membutuhkan banyak monitoring dan men-
toring dari beberapa pihak. Oleh karenanya Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur menjadikan program OPOP sebagai 
titik awal pintu bagi para santri yang berwirausaha namun kesu-
litan mengembangkannya. Diharapkan dengan adanya program 
ini pesantren dituntut untuk menciptakan nilai tambah komoditas 
potensial di sekitarnya agar memiliki nilai tambah.

Hingga terselenggaranya One Pesantren One Product Expo 
yang diadakan di Jatim Expo Surabaya, di mana ajang pameran 
produk, pertemuan antara pembeli dan penjual, serta talkshow 
dan workshop singkat yang diikuti oleh para santri.

Seperti pada laporan utama edisi kali ini, fasilitasi untuk pen-
ingkatan jaringan kerjasama pemasaran OPOP digelar di Kab. 
Jember. Dalam fasilitasi tersebut, dijelaskan bahwa perlunya 
membangun branding pada produknya. Didukung dengan suguhan 
berita tentang keberlangsungan OPOP Expo, adapula suguhan-
suguhan berita menarik yang dapat dinikmati sekaligus menjadi 
bahan referensi mendatang. Selamat membaca (*)

OPOP Bersinar
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Ber bagai upaya digalakkan 
oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk me-
ningkatkan pertumbu-

han ekonomi di Jawa Timur. 
Salah satu program dari 9 
Nawa Bhakti Satya yakni 
Jatim Berdaya adalah 

One Pesantren 
One Product 

(OPOP). 

Program berbasis tiga pilar, 
yaitu santripreneur, pesantren-
preneur dan sosiopreneur yang 
digagas oleh Gubenur Jawa Timur 
ini sempat dicanangkan bisa men-
capai 1.000 produk unggulan yang 
dihasilkan oleh pondok pesantren.

Terbarunya, OPOP bekerjasa-
ma dengan beberapa OPD, di 
antaranya Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas 
Peridustrian dan Perdagangan, 
Dinas Pendidikan, Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata, termasuk 

Bank Jatim, Angkasa Pura 
I, UNUSA, ITS dan ICSB, 

menyelenggarakan 
OPOP Expo 2019 
di JX International 
Jalan Ahmad Yani 

Surabaya. Digelar se-
lama 3 hari berturut, dari 

28-30 November 2019.
Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa, resmi 
membuka OPOP Expo pada Jumat 
siang (29/11/19). Dalam sambutan-
nya, Gubernur menegaskan bahwa 
OPOP sebagai program pember-
dayaan dan pemandirian ekonomi 
secara inovatif, sistemik dan massif 
bagi kalangan pesantren di Jawa 
Timur. 

Di samping itu, OPOP menjadi 
upaya merevitalisasi Nadhatut Tuj-
jar (kebangkitan para pedagang), 
yang disemangatkan para ulama 
sebelum lahirnya Nadhlatul Ulama. 

“OPOP akan berusaha untuk 
menempatkan tangan di atas. 
Sebagai medium dan starting awal 
kita untuk menata kehidupan umat 
dengan menempatkan tangan di 
atas, bukan tangan di bawah,” te-
gas Khofifah. 

Khofifah berharap, dengan 
adanya sinergi dan koordinasi 
beberapa pihak terkait ini, dapat 

Gelar OPOP Expo 2019

Semarak Bangkitkan 
Produk Pondok Pesantren
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mengintervensi keilmuannya, baik 
managerial skill, market accsess 
dan lain sebagainya, agar dapat sa-
ling ditularkan untuk mensukseskan 
program OPOP ini. 

“Dengan adanya sinergi ini, 
diusahakan untuk menghindari 
missing link antar sesama, dan 
OPOP akan bangkit, menjadi pintu 
masuk kita untuk memberdayakan 
kehidupan umat dan kesejahteraan 
kita semua,” ujar Khofifah di hada-
pan hadirin dan para pengunjung 
OPOP Expo 2019. 

Selaras dengan hal tersebut, 
OPOP Expo 2019 ini ditujukan 
sebagai ajang sosialisasi produk-
produk pondok pesantren agar bisa 
diakses langsung oleh masyarakat 
luas. Sesuai yang dikatakan oleh 
Dr. Mas Purnomo Hadi M.M., 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, bahwa page-
laran OPOP Expo ini sekaligus 
untuk memicu dan menstimulus 
jiwa kewirausahaan.

“Agar dapat melahirkan para wi-
rausahawan, utamanya di kalangan 
pondok pesantren, dengan produk-
produknya yang berkualitas. OPOP 
Expo ini juga akan menjadi agenda 
tahunan nantinya,” pangkas Mas 
Purnomo. 

Dalam pembukaan ini, juga 
dilakukan penandatanganan MoU 
mengenai kerjasama Gubernur 
Jawa Timur, OPOP, Dinas Koperasi 
dan UKM Jawa Timur, dan bebera-
pa BUMN dan BUMD terkait. 

Untuk kali pertama, pameran 
OPOP Expo 2019 ini digelar, meli-
batkan 73 pondok pesantren den-
gan 45 stand, yang 30 di antaranya 
menjajakan sekitar 150 produk 
usaha santri, pondok pesantren, 
koperasi pesantren, maupun alum-
ni pesantren. Sedangkan sisanya, 
merupakan UKM binaan Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur, beserta 
produk lainnya. 

“Jumlah both (stand) memang 
tidak banyak, karena program 

OPOP dikenal dengan communal 
branding. Sehingga, pesantren 
yang memiliki produk yang sama 
akan dijadikan satu both. Jika ada 
lima pesantren sama produk AMDK 
(air minum dalam kemasan), maka 
disiapkan satu both, bisa jadi sentra 
AMDK,” ungkap Mohammad Gho-
firin – Sekretaris OPOP. 

Tak hanya produk makanan 
dan minuman, produk handycraft, 
IT dan fashion juga beragam di-
pamerkan. Seperti salah satu 
stand dari Pondok Pesantren Darul 
Falah Ponorogo yang memajang 
aneka pernak-pernik produk ikonis 
Ponorogo. Diterangkan oleh Su-
prayitno – Ketua Koperasi Pondok 
Pesantren Darul Falah Ponorogo, 
semua produk ini merupakan bua-
tan para santri maupun masyarakat 
pondok pesantren. 

Dengan adanya OPOP ini, pi-
haknya mengaku banyak dimudah-
kan karena fasilitas pendampingan 
dan pengarahan yang diberikan, 
seperti perijinan. “Adanya layanan 
perijinan terpadu ini, mempercepat 
akses dan langkah dalam usaha 
kami,” terangnya. 

Kemajuan usaha di kalangan 
pondok pesantren ini juga dira-
sakan oleh Imam Buhori, Pengu-
rus Koperasi Pondok Pesantren 
Ihyaussunnah Al Hasani Jember. 
Ia menyetujui bahwa dengan ad-
anya OPOP, usaha yang ada di 
pondok pesantrennya lebih mudah 

berkembang. 
“Sebelum bergabung dengan 

OPOP akses yang kami rasakan 
lamban, baik perizinan dan pema-
saran. Namun, alhamdulillah 
dengan adanya fasilitas dan 
pendampingan yang diberikan 
sangat membantu kami tentunya,” 
pungkasnya.   

Adapun serangkaian acara 
yang berlangsung pada OPOP 
Expo 2019 diantaranya pameran 
pusaka NU, ngaji entrepreneur, 
program sertifikasi halal, paten,  
merk produk pesantren, kompe-
tisi business plan SMA dan SMK 
maupun alumni pondok pesantren, 
lomba qosidah rebana putri, lomba 
mewarnai logo OPOP Jatim dan 
Gedung Negara Grahadi Surabaya, 
lomba Vlog, lomba fashion pinggir 
sepur, hingga layanan sembako 
murah. 

Tak kalah menariknya, pemba-
gian doorprize utama yakni satu 
unit motor Honda Genio, tiga paket 
Umroh, serta hadiah lainnya yang 
langsung diundi dan diserahkan 
oleh Gubernur Jawa Timur dan 
beberapa pihak terkait, pada Sabtu 
malam (30/11). 

Selama tiga hari berturut-turut, 
pameran OPOP Expo 2019 ini 
berhasil melampaui target dengan 
jumlah 4.319 pengunjung yang 
hadir. Dengan total omzet sebesar 
595 juta, belum ditambah dengan 
transaksi non tunai. (nit)
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Hari ketiga OPOP Expo 
2019 di JX internation-
al Surabaya, diseleng-
garakan Sosialisasi Akses 

Keuangan Syariah dalam mendu-
kung program OPOP, yang oleh 
Bidang Pembiayaan difasilitasi 
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, Sabtu pagi (30/11).

Dikemas dalam talkshow yang 
dipandu oleh Putri Utami, meng-
hadirkan Dr. Imron Mawardi, Ket-
ua Masyarakat Ekonomi Syariah 
(MES) Jawa Timur, HM. Alaikah 
Fajri, Forum Kerjasama Koperasi 
Pondok Pesantren Jatim dan Lut-
fillah Habib, Direktur Operasional 
Basmalah, toko milik Koperasi 
Pondok Pesantren (Koppontren) 
Sidogiri Pasuruan. 

Berbagai upaya dalam men-
dukung suksesnya OPOP Jatim, 
dapat dilakukan melalui keselar-
asan antar berbagai aspek maupun 

anggota. Salah satu aspeknya 
adalah keuangan syariah. Dr. Imron 
Mawardi memaparkan bahwa saat 
ini omzet keuangan syariah men-
capai Rp 500 triliun dalam skala 
nasional. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
sudah memiliki unit usaha yang 
turut serta dalam pola pengem-
bangan unit usaha syariah. Sep-
erti yang dilakukan oleh Bank Jatim 
Syariah, yang telah memberikan 
kontribusi cukup besar dalam mem-
berikan pembiayaan kepada usaha 
pesantren. 

Pondok pesantren yang 
menerima program pembiayaan 
ini mendapat manfaat di antaranya 
kerjasama tersebut juga merupak-
an bagian dari syiar Islam. 

Kedua, keuangan syariah memi-
liki sistem fleksibel, dengan meng-
gunakan konsep beyond banking, 
yakni pembiayaan bisa disesuaikan 
dengan kemampuan dan usaha 

Keuangan Syariah Peluang 
Besar Bagi Koppontren 
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pesantren. 
“Misalnya dengan menggu-

nakan konsep partnership, fixed 
murabahah, hingga akad ijarah. 
Banyak alternatif pembiayaan 
keuangan syariah lainnya yang bisa 
disesuaikan dengan karakteristik 
usaha pesantren tentunya,” terang 
Imron. 

Namun, masih menjadi tantan-
gan tersendiri bagi pihaknya, ketika 
belum semua dari Koppontren di 
Jawa Timur yang menjangkau 
program pembiayaan keuangan 
syariah tersebut. Mengingat jumlah 
Kopontren di Jawa Timur sebanyak 
1.853 unit, masih mencakup seba-
gian kecilnya. 

“Pesantren memang memiliki 
produk-produk potensial untuk 
dikembangkan, namun yang ber-
nilai jual tinggi memang belum 
banyak,” imbuh mantan wartawan 
Jawa Pos ini. Nantinya, melalui 
peningkatan nilai produk di masing-
masing unit Kopontren inilah yang 
harus difokuskan. 

Optimis melalui OPOP, pe-
ningkatan nilai dari masing-mas-
ing unit Koppontren ini bisa dikem-

bangkan. Nantinya, pesantren 
akan diklasifikasi berdasarkan 
unit usaha, skala produksi, hing-
ga target pasar. Agar, lembaga 
keuangan syariah bisa menye-
suaikan dalam memberikan ban-
tuan berupa pembiayaan. 

Dukungan-dukungan kepada 
pondok pesantren ini penting dalam 
pengembangan Kopontren melalui 
unit usahanya. “Melalui OPOP 
pondok pesantren diusahakan 
bisa menghasilkan produk-produk 
sesuai dengan standarisasi dan 
bersertifikat tentunya,” ujar HM. 
Alaikah yang kerap dipanggil Gus 
Alaikah ini. 

Selain nantinya produk-produk 
ini dipasarkan melalui Koppon-
tren, pihaknya juga terbuka dalam 
membantu pemasaran produk 
pesantren yang tergabung dalam 
OPOP. 

“Boleh saja, silakan ikut listing 
bagi produk-produk yang ingin di-
pasarkan di toko Basmalah. Saat ini 
pun alhamdulillah, kami juga memi-
liki ratusan jaringan yang tersebar 
di berbagai daerah,” terang Gus 
Lutfhi. 

Di samping itu, Imron Mawardi 
juga memberikan tips kepada 145 
hadirin yang terdiri dari perwakilan 
Koppontren se-Jawa Timur, baik 
dari skala besar maupun kecil. 
Mengenai tahapan yang bisa di-
manfaatkan oleh suatu pondok 
pesantren dalam mengakses sum-
ber peluang. 

Pertama, pondok pesantren 
dapat memenuhi kebutuhan dasar 
santri yang bisa bernilai ekono-
mis. Kedua, lintas kebutuhan pon-
dok pesantren. Ketiga, menyasar 
kebutuhan masyarakat melalui 
produk-produk yang dihasilkan 
oleh para santri. Selanjutnya, 
barulah menyasar pada pasar 
secara global. 

Setuju dengan pernyataan Im-
ron Mawardi, Gus Alaikal mengakui 
manajemen internal di pondok 
pesantren memang perlu dibenahi, 
baik dari segi komunikasi maupun 
passion bisnisnya. 

“Selain itu, Koppotren juga 
berkewajiban memiliki NIK (Nomor 
Induk Koperasi) dan tertib melaku-
kan RAT,” pesan Gus Alaikal meng-
ingatkan.(nit)
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Talkshow Pembiayaan OPOP Expo

Strategi Permodalan Tiap 
Pesantren Berbeda 

Program One Pesantren 
One Product (OPOP) yang 
bersinergi dengan Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi 

Jawa Timur terus mengembangkan 
pelaksanaan OPOP dengan ber-
bagai strategi. Salah satu strategi 
yang disiapkan di antaranya me-
lalui bantuan permodalan. Sejak 
dicanangkan oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
produk-produk pondok pesantren 
(ponpes) mulai bermunculan.

Sinergi antara Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur 
dalam OPOP Expo ini di antaranya 
adalah talkshow pembiayaan. 
Acara ini merupakan rangkaian 
dari gelaran OPOP Expo yang 
dilaksanakan selama tiga hari, 
28-30 November 2019, di Jatim 
Expo Surabaya. Diikuti sekitar 170 
pesantren di Jatim, talkshow pem-

biayaan dalam rangka mendukung 
OPOP melalui bantuan permodalan 
menjadi salah satu rangkaian acara 
OPOP Expo 2019 ini.

Adapun tujuan talkshow pembi-
ayaan ini dimaksudkan untuk me-
nyelaraskan persepsi atas peren-
canaan dan pelaksanaan program 
inklusi keuangan koperasi pondok 
pesantren di Jawa Timur. Selain itu, 
juga memberikan pemahaman ten-
tang tata kelola usaha kopontren, 
serta memberikan pemahaman 
dan pemanfaatan serta inovasi 
teknologi digitalisasi, menumbuh-
kan dan mendorong santri untuk 
menjadi start-up  bisnis di ekonomi 
syariah, dan menumbuhkan se-
mangat kewirausahaan para santri.

 “Koperasi pondok pesantren ti-
dak boleh mati, karena keberadaan-
nya sangat dibutuhkan oleh santri 
dan masyarakat,” tutur Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM Jatim, 

Mas Purnomo Hadi. 
Mas Purnomo Hadi juga me-

maparkan terdapat 34.045 unit kop-
erasi di Jatim, di mana di dalamnya 
ada 2.350 koperasi yang berafiliasi 
ke syariah atau koperasi syariah, 
termasuk di dalamnya koperasi 
pondok pesantren. Selain itu, ia 
juga menganggap bahwa kualitas 
produk harus menjadi nomor satu, 
meski didukung dengan kuantitas. 
Bahkan, ponpes yang belum punya 
koperasi, akan diadakan sosialisasi 
untuk mendirikan koperasi. 

Selanjutnya, SDM juga menjadi 
penting. Banyak perusahaan yang 
tidak maju karena SDM. Karena itu, 
dalam upaya mengurangi kekuran-
gan itu, Mas Purnomo Hadi juga 
mendukung adanya pembinaan, 
pelatihan dan workshop-workshop 
sebagai penunjang mengasah 
SDM lebih baik.

“Karena ini adalah produk dari 
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OPOP, maka yang dihasilkan dari 
para santri itu ada produk yang 
berkualitas dan produk yang ber-
sertifikasi. Supaya produk itu ter-
standarisasi,” kata Mas Purnomo 
Hadi.

Dalam program lima tahun ke 
depan, Mas Purnomo berharap 
koperasi pondok pesantren bisa 
terbangun bersama-sama den-
gan santri dan unsur yang ada di 
dalamnya. Tantangan yang diha-
dapi tiap pesantren dalam melak-
sanakan program tersebut ber-
beda, sehingga setiap pesantren 
memiliki strategi berbeda. Pada 

penjelasannya, program OPOP 
bisa mengembangkan koperasi 
pondok pesantren (kopontren) 
yang juga tumbuh lebih dari dua 
ribu pesantren dari total sekitar 
6.000 pesantren di Jatim saat 
ini.  

Tak mengherankan apabila 
Gubernur Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa, memasukkan pro-

gram pemberdayaan pesantren 
tersebut dalam salah satu Nawa 

Bhakti Satya. “Kalau salah satu 
produk pesantren sudah masuk 
dalam tim OPOP, maka tim OPOP 
akan melihat sejauh mana po-
tensi koperasi pesantren, santri 
dan SMK yang ada di dalamnya. 
Pada prinsipnya, selain koperasi, 
pesantren juga harus memiliki 
UMKM,” kata Purnomo. 

Sejumlah pemateri dihadirkan, 
di antaranya, Sekretaris Tim Pen-
guatan OPOP Jatim Mohammad 
Ghofirin, Kepala Divisi Syariah 
Bank Jatim, Didik Sudarsono, dan 
Ketua Koperasi Pondok Pesantren 
(Koppontren) Sunan Drajat Anas 
Al Hifni.

Didik Sudarsono mendukung 
produk-produk OPOP. Wirausaha 
yang masih berdiri sendiri ini 
nantinya akan dikelompokkan 

melalui koppontren dan Bank 
Jatim akan menyalurkan ban-
tuan melalui setiap koppontren 
yang ada. Adapun persyaratan 
untuk santri yang ingin mengak-
ses permodalan melalui Bank 
Jatim, yaitu adanya rekomendasi 
dari koppontren masing-masing. 
Selain itu bisa juga dengan du-
kungan dari usaha lama atau 
sebelumnya sehingga tidak bisa 
begitu saja usaha baru dan tidak 
ada dukungan dari usaha lama 
mengajukan permodalan. Hal ini 
menjadi tameng agar pengaju 
modal yang baru tidak coba-coba 
dalam permodalan usaha. 

Nantinya, Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur 
bersama tim OPOP akan menge-
luarkan semacam kartu Jatim 
Berdaya OPOP Bank Jatim untuk 
mendeteksi data atau senjata bagi 
keberadaan santri melalui kop-
erasi pondok pesantren. Ke de-
pan, melalui program OPOP yang 
tersebar di sejumlah pesantren 
yang cukup besar di Jatim diyakini 
akan membantu mendongkrak 
pertumbuhan UMKM. Dengan 
adanya geliat UMKM, maka per-
tumbuhan ekonomi di Jatim akan 
semakin tinggi. (nit)
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Produk hasil para santri 
dari pondok pesantren 
di Provinsi Jawa Timur 
telah terlaksana dan mulai 

dikembangkan mulai dari packag-
ing yang sesuai standart nasional 
hingga pemasarannya. 

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur menindaklan-
juti program pengembangan  OPOP 
di Jawa Timur dengan mengadakan 
fasilitasi peningkatan kerjasama 
antara pondok pesantren dengan 
calon mitra pemasaran yang se-
lama ini perlu ada peningkatan yang 
lebih signifikan. Dihadiri oleh 50 
peserta dari 10 pondok pesantren 
di Kab. Jember yang terdiri atas 
guru, pelakuk operasi dan siswa-
siswi yang ikut melakukan kegiatan 
produksi.Acara ini diselenggarakan 
di SMK Al- Azhar, Jalan Argopuro 

no. 99 Desa Tisnogambar, Kec. 
Bangsalsari, Kab. Jember.

“Bagaimana suatu kelompok 
yang memiliki potensi ini kita gu-
nakan untuk maju bersama-sama. 
Mari kita sama-sama saling merajuk 
apa potensi-potensi yang kita miliki, 
apa potensi-potensi yang bisa kita 
gali di pondok ini,” tutur Drs. Ach-
mad Basuki, Kepala Bidang Pe-
masaran Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur memberikan 
sambutan kepada peserta fasilitasi 
peningkatan jaringan kerjasama 
pemasaran One Pesantren One 
Product (OPOP).

Achmad Basuki juga berharap, 
dengan adanya pertemuan-perte-
muan seperti ini menjadi kerjasa-
ma berkelanjutan antara pondok 
pesantren dengan calon mitra 
pemasaran baik secara online 

maupun offline yang dapat saling 
menguntungkan timbal balik antar 
Pondok Pesantren dengan calon 
mitra pemasaran.

Dedi Muhammad Nurrahmadi, 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Kab. Jember juga memberikan 
gambaran bahwa sudah saatnya 
pesantren menuju ke langkah yang 
lebih jauh dalam segi kewirausa-
haannya. Oleh karena itu, pelatihan 
ini harus dimanfaatkan dengan baik

“Jangan sampai waktu yang 
menebas kita. Manfaatkan untuk 
membuat produk, untuk membuat 
sesuatu yang sekiranya bisa dijual. 
Karena pemasaran sekarang itu 
ada yang offline ada yang online,” 
ungkap Dedi.

M. Ghofirin, Direktur OPOP 
Training Center dari Universitas 
Nahdlatul Ulama memaparkan 

“Saatnya Produk Pesantren Naik Kelas”

Fasilitasi Peningkatan Jaringan 
Kerjasama Pemasaran OPOP
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materi tentang peran One 
Pesantren One Product 
yang selama ini men-
jadi program Gubernur 
Jawa Timur. Selama ini, 
perkembangan pesant-
ren dibangun secara 
mandiri. Dimana ada 
pesantren, disitu ada 
kemandirian. Disinilah 
peran OPOP bekerja 
untuk pesantren, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat berbasis OPOP di 
dalam pesantren.

“Berarti apa yang ada didalamn-
ya adalah pemberdayaan, bukan 
kemandirian. Kalau sudah ada 
insan berdaya, berdaya secara 
ekonomi,” kata M. Ghofirin. Masih 
banyak teman-teman dari pesant-
ren yang disiplin kerjanya rendah, 
etos kerjanya rendah, disini perlu 
adanya motivasi untuk meningkat-
kan hal-hal tersebut. M. Ghofirin 
juga menjelaskan mengenai OPOP 
yang dibangun atas 3 pilar. Pilar 
pertama,santripreneur dengan 
aktornya santri. Pilar kedua pesant-
renpreneur, dengan aktornya ada-
lah koperasi pondok pesantren. 
Dan, pilar ketiga sociopreneur den-
gan aktornya para alumni pesant-
ren. Difokuskan pada acara ini 
menjadi sinergi antara para santri 
dengan koperasi pondok pesantren 
(kopontren).

M. Ghofirin memberikan con-
toh gambaran produk kopontren 
berupa air mineral gelas yang 
belum memiliki sertifikat ber-SNI. 
Perlu adanya sertifikat SNI agar 
produk yang akan dipasarkan 
tidak meragukan dan mendapat 
kepercayaan pelanggan. Seir-
ing dengan program yang di-
canangkan Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa, sudah 
saatnya produk pesantren naik 
kelas. Ada lima hal yang akan 
dinaikkan kelasnya, salah satunya 
meliputi aspek produksinya, mulai 
dari kualitas isi, kualitas kemasan, 
sertifikasi, semuanya ditingkatkan 
kualitas produksinya. Kedua, men-
ingkatkan pemasarannya mulai 
dari pemasaran offline dan online. 
Ketiga, peningkatan sumber daya 
manusianya. 

Dari 1.571 kopontren yang ada 
di Jawa Timur, sekitar 70% pasif, 

dan 30% aktif. 70% kopontren yang 
pasif ini perlu diberi perhatian khu-
sus agar masuk ke dalam kategori 
kopontren aktif.

“Fenomena yang muncul pun 
juga biasanya pesantren ini bisa 
memproduksi barang, tetapi tidak 
bisa menjual. Bisa menjual barang 
tetapi tidak dapat uang. Uangnya 
habis, barangnya ikut habis, kita 
tidak boleh begini terus-terusan,” 
lanjut M. Ghofirin.

Sejalan dengan materi yang 
diberikan Dr. Drs. 
Soehardjo, M.Si, 
juga memberikan 
materi mengenai 
strategi pening-
katan jaringan 
dan kerjasama pe-
masaran. Sudah 
saatnya produk-
p roduk  bua tan 
pesant ren b isa 
menjadi kebutuhan 
yang dicari kon-
sumen di luar sana. 
Hardjo, menyaran-
kan sesama pesant-

ren untuk membeli produk yang 
berasal dari toko-toko berbasis 
syariah agar ada perputaran yang 
signifikan dalam berbisnis.

“Jangan hanya dilatih, membuat 
produk, tetapi tidak beli produk 
pesantren lainnya. Bisa saja dari 
forum ini sesama kopontren bisa 
saling membeli, promosi barang 
masing-masing,” kata Hardjo. 
Dalam memasarkan barang, strate-
gi utama yang disampaikan Hardjo 
adalah berani berbicara. Hanya 
dengan modal berbicara, produk 
bisa dikenalkan dari mulut ke mulut.

Lalu, perlu membangun brand-
ing atau merk pada produknya, 
yang dihimbau oleh Hardjo nama 
merk tidak lebih dari 3 kata. Hard-
jo juga berharap kepada para 
santri untuk mengembangkan 
produknya yang memiliki value 
atau bernilai. (ara)
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Dalam rangka mendongkrak 
pertumbuhan perekono-
mian khususnya di Jawa 
Timur, Pemprov Jatim se-

lenggarakan Festival Ekonomi Mile-
nials di Exhibition Hall Grand City 
Surabaya, 13-15 Desember 2019. 

Dengan membidik generasi mile-
nial, festival ini dikonsep kolaborasi 
dalam mempertemukan antar pelaku 
ekonomi kreatif dengan Gig Econ-
omy. Bersambung dari pilot project 
program Pemprov Jatim, Millennials 
Job Center (MJC) yang masuk dalam 
implementasi Nawa Bhakti Satya, 
Jatim Kerja.  

Sebelumnya, MJC yang telah 
dilaunching bulan Mei ini, merupakan 
program yang digadang-gadang seb-
agai tempat cetak tenaga freelancer 
profesional dan memfasilitasi start-
up, guna menghadapi tantangan era 
evolusi industry 4.0. 

“MJC menghadirkan ekonomi 
kreatif dengan konsep lebih inklusif, 
baik secara desain maupun seg-
men,” ungkap Emil Elestianto Dar-
dak, Wakil Gubernur Jatim yang hadir 
dalam pembukaan festival bergengsi 
ini, Jumat sore (13/12). 

Emil juga menyebut, potensi 
ekonomi kreatif dan Gig Economy ini 
sangat besar dan saling bersinergi. 
Menurutnya, Jawa Timur menjadi 
pelopor provinsi pertama yang men-
jemput era Gig Economy. Sedangkan 
hadirnya MJC, berperan sebagai 
jembatan dengan mewadahi talenta, 
mentor dan klien dalam menciptakan 

ekosistem freelancer yang kompetitif 
dan kondusif di provinsi ini. 

Sedikit gambaran freelancer yang 
dikemas Emil dalam MJC ini, yakni 
dengan mengusung konsep 3C,  
connectifity, collaborate dan com-
merce.  “Konsepnya makin banyak 
teman dan jaringan, makin banyak 
peluang dan mutu yang didapatkan 
secara fleksibel,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, sekitar 2-3% pertum-
buhan ekonomi di Jatim didongkrak 
oleh sektor ekonomi kreatif. Sebab, 
potensi ekonomi kreatif di setiap 
kabupaten tidak bisa terpisahkan 
dengan ekonomi secara umum. 

Festival Ekonomi Milenial 2019 ini 
sekaligus menjadi pedoman dan aksi 
pelaksanaan pada tahun mendatang. 
Dengan menggabungkan produk 
ekonomi kreatif dengan MJC sebagai 
penggerak atau inisiatornya. 

Selaras dengan harapan Emil, 
Dyah Wahyu Ermawati, Kepala Biro 
Administrasi Perekonomian Sek-

daprov Jatim, juga menerangkan 
bahwa insan kreatif Jawa Timur 
sangat luar biasa, termasuk 16 sub 
sektor ekonomi kreatif yang ditampil-
kan di festival ini. 

“Mereka sepatutnya diberikan 
ajang khusus untuk menunjukkan 
inovasi dan kreatifitasnya, serta kita 
dorong dengan mempromosikan 
ke stakeholder, baik pemerintah, 
investor, buyer, seluruh masyarakat, 
bahkan Internasional. Agar wajah 
perekonomian Jatim semakin muncul 
dan akan semakin menjadi kebang-
gaan,” tandasnya.  

16 sub sektor unggulan Jatim 
yang dimaksud antara lain terdiri 
dari kuliner, seni rupa, kriya, digital, 
periklanan dan sebagainya, yang 
telah diakurasi beberapa waktu silam 
oleh Biro Perekonomian Setdaprov 
Jawa Timur.  

Di samping itu, pihaknya juga 
menambahkan bahwa tujuan festival 
ini, tidak lain untuk meningkatkan 

Dongkrak 
Potensi 
Ekonomi 
Kreatif
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pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan 
ekonomi kreatif, mengeksplorasi daya kreasi dan 
cipta anak negeri, mengenalkan produk usaha kreatif, 
peningkatan kualitas dan pengembangan desain 
terbaru, serta memberikan kesempatan pengemban-
gan usaha bagi para pelaku ekonomi kreatif. 

“Arah dari ini, menghasilkan lapangan perkerjaan 
baru, entrepreneur dan investasi baru, sehingga 
dapat memperkuat sendi-sendi perekonomian yang 
mampu meningkatkan produktifitas,” ujar Erma. 

Erma juga menambahkan, road map pemban-
gunan ekonomi kreatif telah disusun oleh Badan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim 
agar tahun mendatang menemukan cluster sub 
sektor potensial. Sehingga wajah ekonomi kreatif 
semakin kuat dan dikenal. 

Adapun pembukaan festival perdana ini dihadiri 
oleh 300 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari 
bupati, wakil bupati, perguruan tinggi negeri dan 
swasta, talenta, mentor, narasumber, komjunitas, 
investor, asosiasi maupun insan kreatif. 

Selain tampilan booth (baca: stand) yang menarik, 
acara juga dikemas kekinian, dengan berbagai talk-
show, sharing session, workshop, millennials class, 
kolaborasi video mapping dan beragam hiburan 
lainnya. (nit)

Puncak Festival Ekonomi Mile-
nials, Sabtu 14 Desember 2019, 
Gubernur Khofifah Indar Parawa-
nsa berkesempatan memberikan 
sertifikat penghargaan sebagai 
apresiasi Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur kepada para klien Mil-
lennial Job Center (MJC). 

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur turut meneri-
ma penghargaan ini bersama den-
gan 6 klien lainnya. Adapun para 
klien ini dianggap telah berperan 
dalam memberikan kontribus-
inya pada pengembangan talenta 
Jawa Timur dalam mewujudkan 
Nawa Bhatkti Satya melalui Jatim 
Berdaya dalam program MJC. 

Gubernur berharap, dengan 
hadirnya program MJC ini menjadi 

sumber inovasi dan kreativitas 
para milenial Jawa Timur, guna 
merangsang talenta-talenta baru 
untuk memunculkan gig worker 
di era Gig Economy ini, dan yang 
akan datang. 

“Kita tentunya juga sangat 
mengapresiasi perusahaan-pe-
rusahaan dan pihak-pihak yang 
memberikan kesempatan ke 
pada para talenta MJC,” ungkap 
Khofifah. 

Wujudkan Nawa Bhakti Satya, 

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim Terima Penghargaan
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GUBERNUR Jawa Timur, Khofi-
fah Indar Parawansa, mem-
buka Jatim Fair ke-10 tahun 
2019 di Grand City Surabaya, 

Selasa (8/10). Jatim Fair merupakan 
rangkaian Hari Jadi ke-74 Jawa Timur 
2019 yang berlangsung 8-13 Oktober 
dengan mengusung tema “Semarak Be-
lanja Hiburan dan Rekreasi Keluarga.”

“Pameran ini sebagai bagian dari 
penguatan kita semua, bagaimana di 
antara Pemprov, BUMN dan BUMD, 
dunia usaha dan dunia industri bersa-
ma-sama membangun Indonesia dan 
memberikan penguatannya melalui 
bumi Majapahit Jawa Timur,” kata 
Gubernur Khofifah.

Hadir dalam pembukaan Ja-
tim Fair, selain Gubernur Jawa 
Timur, juga Wakil Gubernur Jawa 
Timur  dan Ketua Dekranasda 

Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, 
kepala OPD se-Jatim dan Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 
Dr. Mas Purnomo Hadi, MM. Selain itu 
hadir juga beberapa mahasiswa 
internasional di antaranya 
berasal dari Republik 

Spektakuler, Pameran Akbar
Jatim Fair ke-10



Laporan KHUSUS

Edisi IV Tahun 2019 15

Cheko dan Syiria.
Tahun 2019 adalah kali ke sepu-

luh Jatim Fair digelar. Setiap tahun 
Pemprov Jawa Timur terus ber-
benah dalam penyelenggaraanya. 
Selain semarak wisata belanja, 
Jatim Fair 2019 juga menyuguh-
kan talkshow, demo produk, pesta 
mainan anak indoor dan outdoor, 
launching product, display sam-
pling, aneka lomba dan doorprize, 
bazar serta gebyar diskon.

Jatim Fair 2019, menurut Gu-
bernur Jawa Timur, menjadi fo-
rum bisnis yang mempertemukan 
antara produsen dan juga pembeli/
buyer. Tidak hanya dari Jawa Timur, 
tetapi juga dari luar provinsi dan 
pulau serta mancanegara dengan 
berbagai background, di antaranya 
investor, komunitas bisnis, trader, 
mahasiswa, pelajar, PNS,swasta 
dan lainnya.

Berbagai produk kerajinan dae-
rah dan pertunjukan kesenian juga 
turut ditampilkan untuk memeriah-
kan event ini. Sejumlah artis dan 
band nasional turut memeriahkan, 
di antaranya Tulus, Padi, Tipe-X, 
Naif dan Sheila On 7.

Jatim Fair 2019 diikuti 540 stand 
berasal dari dalam dan luar negeri. 
Gubernur berharap nilai transaksi 
selama Jatim Fair digelar dapat 
menembus angka Rp 100 miliar 
dengan total pengunjung lebih dari 
125.000 orang.Gubernur berharap 
Jatim Fair kali ini juga menjadi ajang 

penc ip taan 
entrepreneur-
enterpreneur 
b a r u  d a n 
pelaku UMKM 
Jatim masuk ke 
pasar yang lebih 
besar lagi. 

“ S a y a  y a k i n 
gelaran Jatim Fair ta-
hun ini akan meninggal-
kan kesan mendalam karena akan 
ada banyak kejutan selama Jatim 
Fair digelar,” ungkapnya.

Di sisi lain Gubernur mengata-
kan, bahwa pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur sangat menggembira-
kan. Pada semester 1 tahun 2019 
secara nasional pertumbuhannya 
sebesar 5,05%. Sedangkan per-
tumbuhan Jawa Timur mencapai 
5,72% (y on y), sementara pertum-
buhan (q to q) mencapai 5,64%. 

Suasana yang aman dan kondusif 
ditambah dengan SDM yang me-
miliki daya saing tinggi tentu akan 
menjadi bagian yang penting. 
Bagaimana stimulasi pertumbu-

han ekonomi nasional bisa 
didorong lebih signifikan 

dari Provinsi Jawa 
Timur.

Menurut Gu-
bernur, sektor-
sektor yang 
memberikan 
kontribusi ter-
hadap Produk 
Domestik Re-
gional Bruto ( 
PDRB) di Jawa 
Timur tertinggi 

konsumsinya 
didukung dari 

industri kemudian 
disusul sektor perda-

gangan, sektor pertanian 
dan 14 sektor lainnya.

“Kontribusi terbesar dari PDRB 
Jawa Timur pertama adalah ako-
modasi dan makanan minuman, 
jasa kesehatan, industri pengo-
lahan dengan kontribusi cukup 
signifikan,” ungkapnya. 

Setelah membuka pameran, 
Khofifah meninjau berbagai stan 
dari OPD tingkat provinsi dan ka-
bupaten atau kota hingga UMKM 
yang ada di Jatim.(ara)



v

warta

Edisi IV Tahun 201916

Dalam rangka melakukan 
sinkronisasi kebijakan ko-
pe rasi dan UMKM bagi 
aparatur kabupaten/kota, 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur mengundang Asisten 
Deputi Organisasi dan Badan Hu-
kum Kementrian Koperasidan 
UKM, Kristina Agustin A. Pi., M.M., 
untuk menyampaikan Permen-Per-
men Perkoperasian. Acara ini dibu-
ka oleh Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jatim, Mas Purnomo 
Hadi, didampingi Kepala Bidang 
Kelembagaan Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur, Cepi 
Sukur Laksana, yang diselenggara-
kan pada 3 September di Hotel Ol-
lino Garden Malang.

Dalam acara ini khusus mem-
bahas tentang kebingungan pemer-
intah daerah dalam memahami 
Permen-permen yang diperbarui 
sehingga membuat kebijakan tump-
ang tindih. Dengan adanya forum 
yang dihadiri oleh Kepala Dinas 
Kab/Kota se-Jawa Timur beserta 
Kepala Bidang di lingkungan Dinas 
Koperasi dan UKM, diharapkan 

bisa menemukan titik temu untuk 
menghadapi Permen-permen yang 
baru yaitu dikeluarkannya Permen 
Kemenkumham no. 14 Tahun 2019 
tentang Pengesahan. Badan hu-
kum koperasi sangat penting den-
gan adanya anggaran dasar.

Mas Purnomo Hadi menyampai-
kan bahwa RUU perundang-undan-
gan masih belum disahkan karena 
banyak perdebatan yang mengelil-
ingi pengesahan tersebut. Namun, 
pemerintah Jawa Timur sudah ber-
sikap. “Yang saya sampaikan ke 
Wagub Jatim adalah tolong ketika 
menerbitkan suatu peraturan itu 
harus mengintegrasikan satu pera-
turan yang lainnya. Jangan tump-
ang tindih pada Permen. Percuma 
Menteri Koperasi tanda tangan teta-
pi di lapangan tidak dipakai. Nggak 
bisa nendang kita ini dan bingung, 
harus pakai yang mana.”

Maksud dan tujuan memberikan 
informasi dan pengarahan secara 
langsung dari Deputi Kementerian 
Koperasi dalam rangka menindak-

Aparatur Koperasi dan UKM
 se-Jatim Bahas OSS
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lanjuti penerapan regulasi dan ke-
bijakan terbaru yang diterbitkan 
oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Acara ini juga 
memberikan pembekalan kepada 
aparatur untuk mensinkronisasi-
kan kebijakan sehingga diharapkan 
melakukan regulasi maupun kebi-
jakan di daerah di kabupaten/kota 
tidak bertentangan dengan kontra 
penerbit dengan regulasi yang ada 
di pemerintah pusat. Serta dapat 
mendorong dan maju sesuai yang 
diharapkan.

“Pijakan kita dalam menegak-
kan suatu usaha di lembaga kope-
rasi itu berpijak pada anggaran 
dasar,” tutur Cepi. Pertama yang 
dilihat adalah anggaran dasar. Ang-
garan dasar yang tadinya pengesa-
hannya oleh Kementrian Koperasi, 
dengan adanya Permen Kemen-
kumham no. 14 dialihkan kepada 
yang bersangkutan atau yang me-
miliki pasal. 

Saat ini banyak aturan-aturan 
yang tumpang tindih. Banyak 
fenomena-fenomena yang terjadi di 
pemerintah pusat sehingga menim-
bulkan dampak lain di daerah. Kris-
tina Agustin menyampaikan terkait 
pembahasan mengenai Permen 
yang terbaru. Pada tahun 2016 
Indonesia menaiki peringkat ke-
91 berdasarkan laporan bank du-
nia tentang kemudahan berusaha. 
Sebelumnya ada di peringkat 109, 
dibandingkan negara lain, Indo-
nesia memiliki lompatan terhadap 
kemudahan berusaha. Kemudian 
pada tahun 2017, ada Peraturan 

Presiden no. 91 Tentang Perceta-
kan Pelaksana Usaha yang bertu-
juan untuk meningkatkan standart 
pelayanan perizinan usaha. Penge-
sahan Perpres ini pun dilaksanakan 
dengan dua tahap, tahap pertama 
dibentuk satgas untuk pengawalan 
pembuatan perizinan. Tahap ked-
ua, ada reformasi peraturan periz-
inan berusaha sekaligus ditetapkan 
sistem perizinan berusaha integrasi 
dan Online Single Submission 
(OSS).

Dasar hukum OSS ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah no. 
4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha terintegrasi se-
cara elektronik. Deputi menjelaskan 
bahwa Undang-undang tentang 
OSS tidak menentang Undang-
Undang no. 23 Tahun 2014. Hal 
ini disampaikan dengan runtutan 
yang sudah diperhitungkan yaitu, 
pengesahan badan hukum kope-
rasi dilakukan oleh Menteri Hukum 
dan HAM yang ada pada pasal 16. 
Perizinan di sektor perkoperasian 
dan UMKM dilakukan melalui On-
line Single Submission pasal 85 
huruf S. dalam rangka pelaksanaan 
peraturan pemerintah ini, menteri 
dan pimpinan lembaga menyusun 
dan menetapkan norma, standart, 
dan prosedur kriteria (NSPK) di bi-
dang usaha sesuai sektor masing-
masing peraturan di pasal 88.

“Jadi, lembaga OSS tidak ber-
tentangan dengan Undang-Undang 
no. 23 Tahun 2014,” tutur Kristina.

Prinsip dasar OSS sebenarnya 
perizinan standarisasi, terinte-

grasi dengan seluruh kementrian 
lembaga pemerintah, menggu-
nakan IT dan dapat diakses dan 
bisa digunakan dengan mudah 
oleh seluruh masyarakat maupun 
pengusaha. Memberikan keper-
cayaan kepada pelaku usaha untuk 
memenuhi standar dengan mela-
lui komitmen yang sudah disepa-
kati. Pengawasan dilakukan oleh 
profesi bersertifikat yang artinya 
pengawasannya memiliki kualitas 
yang terstandarisasi. Memastikan 
terpenuhinya aspek keselamatan, 
kesehatan, keamanan dan ling-
kungan. Inilah prinsip-prinsip dasar 
OSS ditetapkan. Kristina berharap 
peserta sama-sama menyatukan 
pemikiran tentang ruhnya koperasi 
dengan penjelasan yang telah dije-
laskannya.

Mas Purnomo juga mengingat-
kan tentang program pemerintah 
tentang OPOP (One Pesantren 
One Product). Di tahun ini, ada 150 
pesantren yang menjadi sasaran 
OPOP. Nantinya SMK akan menc-
etak santripreneur yang harus men-
jadi perhatian pemerintah untuk 
mengurangi angka pengangguran. 
Mas Purnomo juga berharap jangan 
sampai koperasi kehilangan ruhn-
ya, karena ruhnya koperasi adalah 
prinsip-prinsip ko perasi, azas dan 
idealisme koperasi. “Saya berharap 
di forum ini peserta bisa berdialog 
dengan narasumber dan penyele-
saian masalah bisa diselesaikan 
disini karena ini penting. Karena ini 
ruh-nya koperasi yaitu membahas 
kelembagaan.”(ara)
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Pelatihan HIPPI 
untuk Menembus Paris

UPT Pelatihan Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa 
Timur menggelar Pelati-
han Peningkatan Kualitas 

Desain dan Pemasaran Produk 
bagi UMKM, untuk anggota Himpu-
nan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) Jawa Timur, 14-17 Oktober 
2019, di Hotel Ibis Surabaya.

Pelatihan dibuka oleh Guber-
nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, dengan didampingi 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jatim, Mas Purnomo 
Hadi, Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Jatim, 
Drajad Irawan, Kepala Biro Pere-
konomian Setda Prov. Jatim, Dyah 
Rahayu Ermawati, Kepala UPT 
Pelatihan Koperasi dan UKM Ja-
tim, Imam Sutrisno dan Ketua HIP-
PI Wilayah Jatim, Sri Rejeki. 

Dalam sambutannya Khofi-
fah menerangkan bahwa melalui 
pelatihan ini para pelaku IKM dan 
UKM Jatim, dengan salah satu 
perwakilan rumah kriya ternama di 
Paris, yakni Ithemba Design Ethic, 
diharapkan dapat mengangkat 
nilai kelayakan dan standar produk 
terutama kerajinan tangan (handy-
craft) sesuai dengan kualifikasi 

kancah pasar internasional. 
“Perwakilan Ithemba nantinya 

bisa menilai, kalau memang belum 
memenuhi standar maka mereka 
akan mendampingi untuk menin-
gkatkan kualitas produk IKM dan 
UKM kita,” papar Khofifah. 

Di sisi lain, perwakilan Ithem-
ba juga mendapat kepercayaan 
Walikota Paris untuk menemu-
kan sekaligus mengenali produk-
produk yang bisa dipasarkan di 
outletnya, baik di Paris maupun 
cabangnya di 9 negara. 

Oleh karenanya, dalam kes-
empatan ini juga diharapkan dapat 
sekaligus menjawab permasala-
han pelaku IKM dan UKM terkait 
dengan kualitas produk, desain, 
serta pemasarannya. Hal ini tentu 
sangat penting bagi pelaku IKM 
dan UKM agar bisa mengukur 
standar kebutuhan di pasaran. 

Menurut Khofifah, peran Himpu-
nan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) sebagai salah satu asosia-
si pelaku UMKM Jatim, juga terkait 
dalam pengidentifikasian produk 
IKM dan UKM. Suatu produk dapat 
diklasifikasi untuk masuk ke pasar 
lokal, global ataukah internasional. 

“Suatu produk harus memper-
hatikan sisi kualitas, kontinyuitas 

dan kuantitasnya untuk bisa mas-
uk pasar nasional dan menembus 
pasar internasional” imbuhnya.

Selain itu, aspek pengendalian 
kualitas dan tren pasar juga harus 
diperhatikan. Karena itu pertemuan 
dengan pembeli menjadi penting, 
terutama untuk mengetahui selera 
pasar. Standarisasi kualitas bahan, 
keindahan desain dan sebagainya 
tentu berbeda antara produsen 
dengan pembeli. 

Hal ini sangat membantu un-
tuk melihat bagaimana peluang 
produk terutama kerajinan tangan 
(handycraft) Jawa Timur di ranah 
pasar, baik dalam maupun luar 
negeri. 

Selain itu, serangkaian pelati-
han ini merupakan salah satu 
bentuk upaya dari UPT Pelati-
han Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur bekerjasama dengan 
Pemprov Jatim dan OPD terkait 
dalam meningkatkan kualitas dan 
mengembangkan produk IKM dan 
UKM.  

Adapun serangkaian acara 
yang diselenggarakan 4 hari ini 
meliputi Pembukuan Berbasis Ap-
likasi Android, Praktek Pembuatan 
Makanan Minuman, Packaging, 
Pemasaran Online dan Kewirau-
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sahaan. Dengan dihadiri oleh 100 
pelaku usaha keanggotaan HIPPI 
Jawa Timur diantaranya dari Mo-
jokerto, Malang, Madiun, Sidoar-
jo, Ponorogo, Magetan, Gresik, 
Ngawi, Lumajang, Lamongan dan 
Surabaya. 

Dihadiri amine Trabelsi, Pe-
milik Ithemba Design Ethic, se-
bagai pembicara. 

Sebelumnya, Amine yang juga 
telah digandeng oleh Wakil Guber-
nur Jawa Timur, Emil Elestianto 
Dardak, untuk berencana me-
luncurkan merek dagang yang di-
fasilitasi Dekranasda dan Ithemba 
Design Ethic.

Kali ini Amine memberikan ara-
han mengenai Desain Kemasan 
dan Cerita di Balik Suatu Produk 
di depan 100 pelaku usaha keang-
gotaan HIPPI Jawa Timur. 

“Ini adalah ajang kesempatan 
bagi pelaku usaha di Jawa Timur, 
utamanya di bidang kerajinan 
dalam mengembangkan produkn-
ya. Di samping tren yang semakin 
berkembang mengenai sadar dan 
peduli lingkungan, bisa menarik 
perhatian konsumen dalam neg-
eri maupun manca negara,” tutur 
Amine. 

Tidak hanya terfokus pada 
produk kerajinan, tetapi juga fash-
ion. Tingkat kepedulian negara 
tetangga, khususnya benua Eropa 

terhadap lingkungan, terbilang 
cukup tinggi. Dengan upaya mem-
pertahankan nilai produk selama 
mungkin, agar bisa digunakan ber-
ulang-ulang tanpa menghasilkan 
sampah (zero waste). Baik dalam 
bentuk pengolahan daur ulang (re-
cycling), penggunaan kembali (re-
use) atau produksi secara ulang 
(remanufacture). 

“Agar bisa tembus pasar glob-
al, pelaku juga dituntut untuk me-
merhatikan hal-hal seperti bahan, 
cara dan di mana proses produk-
si. Sedangkan produk makanan 
dan minuman, mulai dari bahan 
produksi hingga kemasan, juga 
harus aman bagi kesehatan dan 
lingkungan,” imbuhnya. 

Dalam desain kemasan hal-hal 
yang harus diperhatikan meliputi 
pemilihan warna dalam logo dan 
kemasan. Harus ada kesatuan 
yang berkesinambungan antara 
merek, warna, logo dan ce-
rita di 

balik produk. Pastikan memilih ba-
han yang setimpal untuk melindun-
gi produk aman sampai di tangan 
konsumen manca negara. 

Merek juga merupakan hal kru-
sial yang juga harus diperhatikan. 
Identitas (baca: merek) menjadi 
jembatan antara produk dengan 
konsumen. Satu hal untuk go-
global, merek haruslah singkat, 
mudah dihafal termasuk dalam 
pelafalannya. 

Detail lain, meliputi kharakter-
istik produk yang harus dibedakan 
antara sasaran konsumen dalam 
negeri dan manca negara. Sebab 
kharakteristik pasar dari keduanya 
pun juga berbeda. Berlaku pada 
logo yang bersifat general, tidak 
memihak suatu kaum tertentu. 

“Di sisi lain, cerita di balik suatu 
produk, sangat penting disertakan, 
seperti dalam selembar kertas 
atau kartu pada kemasan produk 
dan lain sebagainya. Informasi 
tersebut menjembatani antara 
apa yang ingin disampaikan oleh 
pelaku usaha mengenai produk 
yang dibuatnya kepada kon-
sumen, guna memperkuat produk 
yang diproduksi” ujar Amine men-
gakhiri. (nit)  
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Kementerian Koperasi 
dan UKM bersama Di-
nas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 

berkolaborasi dengan ICSB Indo-
nesia mendorong UMKM di Jawa 
Timur untuk terus berupaya me-
lebarkan sayap, salah satunya 
dengan mengadakan Rapat Kerja 
ICSB Jawa Timur yang bertajuk 
“Merajut Karya, Menuju UMKM 
Jatim Berdaya,” diselenggarakan 
di auditorium PF lantai 6 Universi-
tas Surabaya (16/10/19). 

Kolaborasi intensif ini bertujuan 
membawa UKM agar bisa naik 
kelas dan go global, seperti yang 
diharapkan oleh Deputi Bidang 
Produksi dan Pemasaran Kemen-
terian Koperasi dan UKM R.I – Vic-
toria Br. Simanungkalit. 

“Saya melihat Jawa Timur 
merupakan wilayah yang memi-

liki UMKM unggulan. Hal ini dapat 
terlihat dari dukungan pemerin-
tah daerah mengenai pembinaan 
UMKM yang dilakukan dengan 
penuh komitmen, serta melibatkan 
sinergi dari berbagai pihak,” pa-
parnya. 

Jawa Timur sendiri telah ban-
yak mencetak UKM unggulan 
hingga ekspor untuk menembus 
pasar global. Menurut data BPS, 
Jawa Timur merupakan provinsi 
dengan kontribusi ekonomi terbe-
sar kedua dari 34 provinsi lainnya, 
dengan besaran kontribusi sebe-
sar 14,47%. Nilai tersebut dengan 
sektor industri pengolahan men-
jadi penyumbang terbesar dengan 
29,04% pada tahun 2017. Dua 
hal tersebut membuktikan bahwa 
Jawa Timur memiliki potensi 
ekonomi yang begitu besar. 

Untuk menaikkan nilai tawar 
produk UKM, Pemerintah melalui 

Kemenkop dan UKM akan mem-
bentuk Koperasi dalam skala be-
sar. Koperasi-koperasi sektor riil 
yang dikelola oleh Koperasi lebih 
ditingkatkan baik segi efisiensi, 
kualitas dan daya saingnya. 

“Perlu adanya strategi, salah 
satunya dengan melibatkan akad-
emisi sebagai Centre of Excellent 
dalam melakukan pendampingan, 
supaya industri kecil bisa mengge-
liat. Kami berharap perguruan ting-
gi bisa bermain di sini (branding),” 
imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, 
Rektor Universitas Surabaya Ir. 
Benny Lianto, M.M.B.A.T., juga 
mengungkapkan kesiapan Univer-
sitas Surabaya berperan sebagai 
center pengembangan UMKM, 
untuk membantu pengembangan 
kualitas produk UMKM khususnya 
di Jawa Timur. 

Benny mengatakan, peran-

Dorong UMKM Lebarkan Sayap
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perguruan tinggi dalam bidang 
riset nantinya menjadi tolak ukur 
pengembangan UMKM agar lebih 
baik. Kampus sebagai pusat pe-
nelitian memiliki peran mempela-
jari bagaimana pengembangan 
UMKM dan apa yang menjadi 
hal kritis. Namun, hasil penelitian 
itu tidak boleh berhenti sampai 
publikasi, tapi harus diimplemen-
tasikan dengan cara membantu 
UMKM secara kongkrit untuk 
berkembang.

"Mengembangkan UMKM ini 
harus ada ilmunya yang berbasis 
riset. Mudah-mudahan dengan 
peran perguruan tinggi, pengem-
bangan UMKM khas Indonesia, 
khas Jawa Timur benar-benar 
bisa terwujud. Solusi spesifik di-
dapatkan untuk pengembangan 
UMKM," pungkasnya.

Sedangkan Muhfid Wahyudi, 
Dipl. Adv., BA., CPBC – Koordina-
tor Wilayah ICSB, memaparkan 
kembali sebagaimana program 

yang telah berjalan antara Gu-
bernur Jatim, Dinas Koperasi dan 
UKM Jatim dengan ICSB Jatim, 
melalui program One Pesantren 
One Product (OPOP). 

“OPOP juga menjadi program 
kerja ICSB Jawa Timur yang ke-
mudian disinergikan oleh rekan-
rekan ICSB Kabupaten dan Kota 
nantinya. Seperti yang sudah 
dilakukan di Surabaya, OPOP 
Center di UNUSA itu,” tutur Muhfid 
dalam sambutannya. 

Seperti yang sudah diketa-
hui, OPOP yang didukung oleh 4 
stakeholders yakni Pemerintah 
Provinsi, ICSB, UNUSA dan ITS 
ini dikiatkan untuk meningkat-
kan kualitas produk-produk para 
UMKM, khususnya yang ada di 
kalangan pesantren agar bersaing 
di dunia industri. 

Adapun dalam acara ini, juga 
dilakukan MoU antara ICSB Kabu-
paten dan Kota dengan beberapa 
pihak perguruan tinggi sebagai 
Business Practioner diantaranya 
Universitas Surabaya (UBAYA), 
Universitas Islam Kediri (UNI-
SKA), Universitas DR. Soetomo 
Surabaya (UNITOMO), Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Nganjuk 
(STIESIA), Internasional Master 
Goumet Academy Surabaya dan 
Stikes RS Anwar Medika Sura-
baya. 

Selain itu, pihak lain sep-
erti PLN Distribusi Jawa Timur, 
Bogasari, Click Mall, Kaha Go, 
Hakiki Donarta, Kartini Indonesia 
dan Jamu Iboe, juga turut serta 
dalam penandatangan MoU. 

Hal ini bertujuan untuk mem-
bentuk OPOP Center di beberapa 
Universitas daerah-daerah lain-
nya seperti yang dikatakan oleh 
Muhfid. Menyusul OPOP Center 
di UNUSA yang sudah diresmi-
kan. Dengan harapan, semakin 
mendekatkan diri dengan pelaku-
pelaku UMKM, khususnya yang 
tergerak bersinergi di OPOP. (nit)
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Mendukung segala bentuk 
industri 4.0, Peme rintah 
Prov. Jawa Timur terus 
merangkul kaum mile-

nial untuk berkecimpung dalam 
dunia bisnis digital. Berangkat dari 
visi itu, Pemerintah Prov. Jawa 
Timur bersama Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jawa Timur, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Prov. Jawa Timur, serta Go-Jek 
Regional V bekerjasama dalam 
menyelenggarakan acara Start-up 
Festival yang diselenggarakan di 
Grand City Surabaya.

Banyak dari kalangan milenial 
yang tidak mengenal koperasi, 
namun mereka yang mandiri dan 
kreatif biasanya menjuluki diri mereka 
sebagai “start-up”. Pengakuan itu 
biasa muncul dari pengusaha bisnis, 
pelaku bisnis yang baru dan muncul 
di era milenialini. 

Pada festival ini ada 30 pengu-
saha bisnis, yang diantaranya ada 
dari asosiasi kepemudaan seperti 
Forum Komunikasi Koperasi Maha-
siswa (FKKM), Surabaya Creative 
Network (SCN), Batu Creative Hub 
(BCH), Sidoarjo Creative Forum 
(SIRIVE), Jaringan Komunitas Kota 
Pasuruan, ToT, Subtitute Community 
yang tergabung dalam Indonesia 
Creative Cities Network (ICCN) yang 
akan mengadakan talkshow jejaring 
kreatif ICCN Korda Jatim, women-
preneur.id dimana stan-stan tersebut 
difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur.

Sepenuh hati Wakil Gubernur 
Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak 
menjelaskan apa perbedaan UKM 
dan Start-Up. Bagi Emil Dardak, start-
up ini adalah sebuah inisiatif baru, 
mencerminkan kebaruan, progresif.

Kalau bicara start-up selalu ten-
tang digital. Memang, start-up tidak 
semua tentang digital. Tetapi, hari 
ini maupun nanti start-up atau bu-
kan. Kalau dia tidak menggunakan 
digital kemungkinan akan kalah daya 
saingnya,” tutur Emil.

Digital ini adalah keniscayaan, 
bukan tujuan. Tujuannya itu ya bis-
nis utamanya yang mulai dari ide 
maupun core/usahanya. Digital itu 
memudahkan dan memungkinkan 
sesuatu agar  bisa terjadi. Bisa saja 
start-up menggunakan platform Go-
Jek atau bahkan digital platform yang 
lain. Bukan berarti start-up tidak bisa 
bersinergi dengan digital platform 
lainnya.

Namun, bukan melulu digital 
menjadi satu-satunya jalan utama un-
tuk menuju kesuksesan. Jika terlalu 
berfokus pada digital dan mengesa-
mpingkan kualitas produknya juga 
tidak bisa.

“Perlu diingat bahwa digital ini 
adalah pendukung atau jasa pen-
yalur produk kita. Kualitas produk, 
layanan kita itu yang jauh lebih 
penting.”

Maka Emil Dardak selalu me-
nekankan bahwa siapapun pelaku 
usaha yang fokus dengan digital 
harus mempertahankan kualitas. 
Sementara bagi yang belum memak-
simalkan digital akan terus menerus 

tertinggal atau tidak berdaya saing. 
Oleh sebab itu, disarankan untuk 
pelaku usaha agar menyerahkan 
tugas promosi keahlinya, setidaknya 
yang bisa membantu untuk berpusat 
pada digital marketing sehingga 
pelaku UKM bisa berinovasi de ngan 
kualitas produknya. Dengan latar be-
lakang inilah, Emil Dardak menying-
gung tentang kelebihan program 
Millenial Job Center (MJC) yang 
sedang dikonsep sebelum diresmi-
kan. Di dalam MJC rencananya akan 
menerapkan ekosistem freelance. 

Sesuai dengan rangkaian aca-
ranya, pembicara yang mengisi Fes-
tival Start-Up salah satunya adalah 
Co-Founder dari platform Projects.
co.id, yang mana akan memanfaat-
kan tenaga-tenaga professional yang 
sudah ada untuk anak-anak muda di 
Jawa Timur tidak mengeluh menjadi 
pengangguran.  Peran MJC disini 
juga selain mewadahi pasar untuk 
mencari peluang pekerjaan, juga ikut 
mengasah skill siapapun untuk bisa 
menjadi ahlinya.

“Ini adalah hasil dari kita meru-
muskan dimana titik temu MJC agar 
bisa menjadi wadah yang kita ingin-
kan. Akhirnya bertemulah kami den-
gan Project.co.id yang menangani 
freelance. Kami berharap kolaborasi 
ini bisa menjawab semuanya tentang 
pe ngangguran.” (ara)

Start-Up Festival: 
“Panggung Hari Ini Adalah Digital”
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Berbicara tentang digital, akan meluas dan bisa 
menjangkau siapapun dan dimanapun selama 
itu berada pada jaringan yang biasa disebut 
online. Karena terus berinovasi, Universitas 

Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) yang dipercaya 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim)  mengelola 
One Pesantren One Product (OPOP) pun juga turut 
menampilkan produk-produk unggulannya di Start-Up 
Festival 2019 ini.

Direktur OPOP Training Center, Mohammad Gho-
firin, memaparkan, OPOP dibangun  diatas tiga pilar. 
Pilar pertama santri preneur dengan aktornya santri. 
Pilar kedua pesantren preneur dengan aktornya adalah 
koperasi pondok pesantren. Pilar ketiga socio preneur 
dengan aktornya para alumni pesantren pada acara 
Start-Up Festival (24/10).

“Melalui kegiatan pameran semacam startup festi-
val ini, OPOP juga ingin mengenalkan produk-produk 
kalangan pesantren baik itu dari para santri, dari koper-
asinya atau produk alumninya,” kata Ghofirin yang juga 
Kepala Humas dan Marketing Unusa.

Dia menuturkan, banyak alumni mahasiswa pesant-
ren Unusa biasa disebut mahasantri menciptakan se-
jumlah inovasi produk start-up. Ia menunjukkan salah 
satu produk bedong mantel atau disingkat bedman. 
Ada pula produk kalkulator kesehatan yang diciptakan 
dosen UNUSA. Juga produk scale bag, sebuah  tas 
yang bisa mengukur beban.

“Dalam gelaran tersebut Unusa akan menampil-
kan lima produk inovasi hasil karya mahasantri,” ujar 
Ghofirin.

Keikut sertaan OPOP dalam gelaran startup festival 

ini diharapkan dapat menjadi penyemangat baik bagi 
pemerintah Jawa Timur maupun institusi yang terlibat 
untuk terus berkontribusi, terutama pesantren sebagai 
obyek OPOP.

“Kalau pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga 
pendukunganya bersemangat, maka pondok pesan-
trennya juga bersemangat mengembangkan OPOP. 
Insya Allah harapan menciptakan 1.000 produk ung-
gulan pesantren di 2023 dapat terwujud,” katanya.

Dampak internalnya pun dapat dirasakan oleh para 
mahasantri. Menurut tuturan Ghofirin,ini memberi suatu 
bukti kepada mahasantri Unusa bahwa produk-produk 
mahasantri sudah diakui. Pasalnya produk yang diikut-
kan dalam pameran tersebut sudah melalui seleksi dan 
bukan produk sembarang.

“Ini tentunya menjadi legitimasi sekaligus apresiasi 
terhadap keberadaan produk mereka,” ujar dia.

Sebagai universitas yang kurikulumnya berba-
siswira usaha, Unusa mempunyai program mahasiswa 
wirausaha atau disingkat PMW. Melalui program PMW, 
mahasiswa Unusa diberi keterampilan berwirausaha 
melalui seleksi ide bisnis yang layak diberi modal awal 
berbisnis. Mahasiswa harus mampu mengembalikan 
pinjaman modal dalam jangka waktu tertentu.

OPOP juga akan meneruskan program SMK Mini 
yang sudah dirintis sejak 2014. Program SMK Mini 
merupakan program penguatan berupa pelatihan dan 
pengadaan barang penunjang praktik siswa santri.
Rencana kedepannya, ada sekitar 100 SMK Mini yang 
akan disiapkan dan akan disinergikan dengan program 
OPOP lainnya. (ara)

Ada OPOP di Start-Up Festival 2019: 
Produk Mahasantri Makin Dikenali
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Akibat musim kemarau 
yang panjang, kekeringan 
terjadi dimana-mana, ter-
masuk di Provinsi Jawa 

Timur. Ada beberapa daerah yang 
mengalami kesulitan mendapat air 
bersih. Salah satunya di Dusun 
Gunung Kunci, Desa Jabung, Kec. 
Jabung, Kab. Malang. Masih dalam 
serangkaian kegiatan Hari Jadi 
Provinsi Jawa Timur ke – 74, Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jatim 
bekerja sama dengan KAN Jabung  
(4/10) menyalurkan bantuan air 
bersih untuk Desa Jabung.

Bukan hal yang baru bagi warga 
Desa Jabung mengalami krisis air 
bersih jika kemarau datang. Camat 
Jabung, Drs. Hadi Sucipto, MAP, 
menjelaskan kekeringan dan ke-
sulitan air bersih di Dusun Gunung 
Kunci, Boro Oyot dan Umpak, Desa 
Jabung memang terjadi setiap 
musim kemarau. “Setiap musim 
kemarau, sebanyak 789 kepala 
keluarga di tiga dusun tersebut se-
lalu mengalami kesulitan air bersih. 
Penyebabnya, karena sumur warga 
mengering dan tidak ada sumber 
air lagi,” kata Hadi.

Untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih di Dusun Gunung Kunci, 
pemerintah pusat berupaya men-
yalurkan bantuan air dengan sistem 
dropping air setiap harinya guna 
membantu warga kesulitan air 
melalui petugas untuk menyalur-
kan bantuan air bersih. Karena 

mengalami kekeringan yang sudah 
dialami sejak bulan Juli, bertepatan 
dengan bulan Syawal. Warga desa 
harus bersabar untuk mendapat-
kan air bersih.Selama kekeringan 
melanda, kebutuhan air bersih 
yang diterima warga Desa Jabung  
dikirim rutin setiap harinya oleh 
Polsek Jabung setempat.

Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jawa Timur bekerjasama dengan 
KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung 
Kec. Jabung pun terlibat untuk 
memberikan bantuan air bersih dan 
jirigen bagi warga Desa Jabung. 
Jirigen diberikan sebanyak 100 
jirigen dan 5.000 liter air bersih.

Terlampau kekeringan yang 
berkepanjangan dan mencapai 
3 bulan lamanya, warga Desa 
Jabung menaruh harapan kepada 

pemerintah untuk diperhatikan. 
“Semoga dikasih lagi airnya. Seka-
rang kami butuhnya air. Kalau 
sudah hujan ya tidak perlu diberi 
air tidak apa-apa. Pemerintah tidak 
boleh pilih kasih. Orang punya atau 
tidak, harus dikasih air,” tutur Astuti, 
warga setempat yang mengalami 
kekurangan air bersih.

Kepala Dinas Koperasi dan 
Prov. Jawa Timur, Dr. Mas Purnomo 
Hadi, M.M., berharap, dengan 
adanya bantuan air bersih ini da-
pat meringankan beban mereka 
yang kekurangan. Upaya akan 
terus dilakukan oleh pemerintah 
pusat untuk bekerjasama dalam 
mengadakan air bersih di musim 
kemarau agar tidak mengalami 
kekeringan lagi. (ara)

Bekerjasama Dengan KAN Jabung Malang

Beri Bantuan Air Bersih 
untuk Warga Desa Jabung
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Kementerian Koperasi dan 
UKM berupaya mem-
perkuat peran koperasi 
bagi pembiayaan usaha 

UMKM,sebab aspek permodalan 
masih menjadi hal yang kerap 
diakses oleh UMKM di berbagai-
daerah. 

Yuana Sutyowati, Deputi Bi-
dang Pembiayaan Kementerian 
Koperasi dan UKM menegaskan 
bahwa aspek permodalan ini mer-
upakan faktor pendukung dalam 
pengembangan usaha koperasi 
dan UMKM. Namun yang ada, hal 
ini masih memiliki keterbatasan 
dalam akses pembiayaan kelem-
baga perbankan. 

Menurut data Bank Indonesia 
(BI), tahun 2017 menunjukkan 
akses UMKM ke lembaga per-
bankan baru mencapai 19,94% 
(jumlah nasabah perbankan) dan 
26,04% (jumlah rekening). 

Sedangkan data koperasi 
yang ada di Indonesia sebanyak 
138.140 unit (per Desember 
2018), dengan jumlah anggota 
tercatat sekitar 26 juta lebih atau 
sekitar 41% dari total pelaku 
UMKM di seluruh Indonesia yang 
berjumlah sekitar 62,9 juta unit. 

“Dari jumlah koperasi terse-
but, jenis usaha koperasi sektor 
pinjam terdapat sebanyak 71.933 
unit, yang terdiri 20.852 KSP/
KSPPS (15,09%) dan 51.081 
USP/USPPS (36,98%),” ujar Yua-
na dalam acara Forum Konsultasi 
Bidang Pembiayaan bertempat di 
Hotel Novotel Surabaya & Suites, 
4-6 September 2019. 

Menurut keterangan Yuana, 
koperasi berkontribusi terhadap 
PDB Nasional sebesar 5,1% serta 
kontribusi sektor UMKM terhadap 
PDB Nasional yakni 57,6% den-
gan rincian usaha mikro sebesar 
30,3% usaha kecil 12,8% dan 

usaha menengah 14,5%, dengan 
penyediaan lapangan pekerjaan 
sebanyak 136,18 juta orang 
(97%). 

“Forum ini diharapkan dapat 
memperkuat peran KSP/USP 
Koperasi dan KSPPS/USPPS 
Koperasi, serta lembaga pen-
dukung pembiayaan KUKM lain-
nya,” tegas Yuana. 

Yuana mengaku, pihaknya 
memiliki beberapa program stra-
tegis di bidang pembiayaan dalam 
upaya peningkatan akses KUKM 
ke lembaga keuangan formal 
yakni bank maupun non-bank. 

Antara lain, program bantuan 
pemerintah berupa permodalan 
bagi wirausaha pemula dan usaha 
mikro. Sejak 2011 sampai 2018, 
teralisasi sebanyak 20.382 wirau-
saha pemula dengan anggaran 
Rp 246,76 miliar. 

Sedangkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dengan subsidi 

Kemenkop UKM Perkuat Peran 
Koperasi Serta Lembaga 

Pendukung Pembiayaan KUKM 
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bunga dari APBN menjadi 7%, 
telah dilaksanakan dari 2015-
2018 dengan realisasi kumulatif 
Rp 324,22 triliun, dengan jumlah 
debitur 13.893.262 orang. 

“Adapun KUR tahun 2019 (per 
31 Juli 2019) sebanyak Rp 88,53 
triliun atau 63,47% dari target 
KUR Rp 139,49 triliun. Sedan-
gkan tahun ini, sebanyak 60% 
KUR akan disalurkan kesektor 
produktif,” jelasYuana. 

Untuk realisasi pembiayaan 
ultra mikromelalui 34 KSP/KSPPS 
dan US/USPPS Koperasi (per 
20 Agustus 2019) sebanyak Rp 
704,84 miliar yang disalurkan 
kepada 223.361 anggota. Pem-

biayaan ultra 
m i k r o  i n i 

bersumber 
dari PIP/
B L U  d i 

bawah Kementerian Keuangan 
RI. 

“Sudah ada koordinasi dan 
sinergi pengembangan lembaga 
pendukung pembiayaan KUMKM, 
antara lain meliputi realisasi 
PPKD di 18 Provinsi dan BLUD di 
19 wilayah. Ada juga pendampi-
ngan UMKM untuk akses pembi-
ayaan pasca mendapatkan serti-
fikat hak atas tanah,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dr. Mas Purno-
mo Hadi, M.M., - Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Jatim 
juga memaparkan bahwa jumlah 
koperasi saat ini yang ada di 
Jatim 34.043 unit, namun 9.626 
unit (20%) di antaranya termasuk 
dalam Koperasi diambang batas, 
artinya hidup enggan mati tak 
mau. Sedangkan yang tercatat 
dalam Online Data System (ODS) 
Kementerian Koperasi, 24.926 
unit, dengan 54% diantaranya 
yang sudah melakukan RAT.

Terkait kinerja koperasi di Ja-
tim, total aset mencapai Rp 34 
triliun, dengan omzet Rp 47 trili-

un

Rp 5,3 triliun, dan Sisa Has-
il Usaha (SHU) Rp 5,3 triliun, 
hingga menyerap tenaga kerja 
sebanyak 62 ribu orang. 

“Dari jumlah koperasi 34.043 
unit tersebut, 2.350 unit dianta-
ranya sudah afiliasi ke pola sya-
riah. Untuk sampai pada angka 
ini dibutuhkan 4 tahun proses nya. 
Memang belum sampai sepe-
nuhnya 100%, namun di tahun 
ini target yang disasar menjadi 
3 ribu unit koperasi berpola sya-
riah, dengan terus meningkatkan 
kualitas pola syariahnya,” terang 
Mas Purnomo. 

Namun, penerapan pola sya-
riah dalam Koperasi masih perlu 
pembenahan. Sedangkan di Jatim 
hanya mempuyai 56 Dewan Pen-
gurus Syariah (DPS). “Jawa Timur 
masih perlu tambahan DPS lagi,” 
pinta Purnomo di hadapanYuana.  

Di samping itu, perusahaan-
perusahaan fintech, saat ini kian 
marak, terutama di daerah-dae-
rah. “Dari fenomena fintech ini, 
tidak sedikit pula dari Koperasi 
yang latah masuk kesana. Pa-
dahal mereka juga banyak yang 
belum tahu apakah softwarenya 
sudah siap atau belum. Kenyata-
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annya pun belum siap,” ujarnya. 
Mendapati hal ini, Mas Purnomo 

berharap adanya regulasi yang 
mengatur hal tersebut, salah sa-
tunya OJK yang harus masuk 
untuk mengawai fintech-fintech 
ini. Pasalnya, aturan main yang 
digunakan dan payung hukumnya 
yang ada berbeda, UU Lembaga 
Keuangan Masyarakat. Koperasi 
Simpan Pinjam yang notabe me-
layani anggota, bisa kehilangan 
peran, idealisme serta dasar-dasar 
perkoperasian, jika melalui fintech. 

Oleh karena itu, dibutuhkan 
sinergi dan koordinasi yang terus 
disemangatkan, baik antar Kemen-
kop dan UKM dengan Pemerintah 
daerah, khususnya stakeholder 
terkait, dalam menangani kendala-
kendala kompleks yang ada. 

Dalam kesempatan ini, Yua-
na Sutyowati juga memberikan 
penghargaan kepada 10 Provinsi 
dalam pendaya gunaan dana 
wakaf uang bagi KSP/KSPPS 
Koperasi. 10 Provinsi tersebut 
yakni Dinas Koperasi dan UKM 
Jateng dengan 58 unit KSP/
KSPPS Koperasi dengan nilai 
penghimpunan sebesar Rp 8,8  
miliar, Jatim (36 unit dan Rp 5,7 
miliar), Jabar (19 unit dan Rp 1,3 

miliar), Jogjakarta (11 unit dan Rp 
551 juta), DKI Jakarta (3 unit dan 
Rp 113 juta), Banten (2 unit dan 
Rp 5,2 miliar), Lampung (10 unit 

an Rp 2,8 miliar), NTB (3 unit dan 
Rp 13 juta), Sumbar (3 unit dan Rp 
18 juta), dan Sulteng (1 unit dan 
Rp 54 juta). (nit) 
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Mengelola sampah masih 
menjadi pekerjaan ber-
sama baik masyarakat 
maupun pemerintahan 

selaku pelaksana penanggung-
jawab tata kelola daerah. Dengan 
berkembangnya teknologi yang 
pesat, juga menjadi dampak gaya 
hidup instan yang menghasilkan 
polusi sampah baik itu organik 
maupun anorganik.

Tidak menutup kemungkinan 
pengelolaan sampah dikelola di 
bank sampah dan bisa menghasil-
kan uang. Hal inilah yang telah 
dilakukan oleh jajaran komunitas 
peduli lingkungan yang tergabung 
dalam ASOBSI (Asosiasi Bank 
Sampah Seluruh Indonesia). 
Tidak hanya ASOBSI, masih 
banyak asosiasi yang men-
gelola sampah menjadi 
bisnis yang meng-
untungkan.

Merang-
kul komu-
nitas peduli 
lingku ngan 
m e n j a d i 
salah satu 
u p a y a 
p e m e r i n -
tah pusat 
untuk turut 
b e r g e r -
a k  m e n g -
hubungkan antara 
asosiasi dengan para 
pebisnis bank sampah. Ber-
sama dengan Kementrian Kop-
erasi dan UKM RI serta Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov. Jawa Timur 

m e n g -
g a n d e n g 
A S O B S I 
dan mitra 
binaan Di-
nas yang 
membida-
ngi  KUM-
KM dengan 

menyelengg-
arakan sosialisasi 

Pola Kemitraan Usaha 
Rantai Nilai / Pasok di Ho-

tel Ibis Surabaya City Center 
(24/10).

Pada sosialisasi kali ini meng-

hadirkan narasumber Asrul Ho-
esein, Direktur Green Indonesia 
Foundation, cak Topo perwakilan 
ASOBSI Mojokerto yang akan me-
nyampaikan materi keberadaan 
asosiasi bank ASOBSI dalam 
mengawal pengelola bank sam-
pah di Indonesia. Serta Hendra 
Saragih Asisten Deputi Perun-
dang Undangan Deputi Bidang 
Kelembagaan.

Edi Hadiman, Kepala Bidang 
Penguatan Usaha Deputi Restruk-
turisasi Usaha menyampaikan 
maksud dan tujuan diadakan-
nya sosialisasi ini. Tujuannya 

Sosialisasi Pola Kemitraan Usaha 

Sampah Bukan Masalah 
Tapi Peluang Usaha
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diantaranya supaya meningkat-
kan wawasan terkait kebijakan 
dan pengelolaan bank sampah, 
mendorong terbentuknya wadah 
koperasi bagi pelaku pegiat bank 
sampah hingga meningkat kapa-
sitasnya. Diharapkan, kope rasi 
yang telah terbentuk nantinya 
menjadi bisnis yang memperhati-
kan aspek sosial dan lingkungan.

“Yang paling penting perte-
muan ini meningkatkan kes-
ejahteraan anggota koperasinya 
masing-masing,” tutur Edi.

Tidak berbeda jauh dengan 
tujuan dan maksud dari kegiatan 
ini, Totok Indarto, Kasi Pengem-
bangan Usaha Bidang Produksi 
dan Restrukturisasi Usaha mewakili 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim, menyampaikan bahwa 
penguatan perekonomian di Jawa 
Timur juga mencakup bisnis ini.

“Ke depan, fokus pertumbuhan 
ekonomi ini yang akan menjadi 
fokus pemerintah Jawa Timur. 
Tidak hanya menjaga bagaimana 
perekonomian itu tetap tumbuh, 
tetapi juga bagaimana daya beli 
masyarakat tetap terjaga.”

Yang paling utama adalah 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
diiringi dengan kesejahteraan 

masyarakat sehingga tingkat 
kemiskinan dan ketimpangan 
juga dapat diturunkan. Totok juga 
menjabarkan angka kemiskinan 
di Jawa Timur masih mencapai 
angka 10,37%. Maka dari itu, 
tugas yang harus dikerjakan 
adalah dengan meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat dan 
penumbuhan UMKM bisa men-
jadi jawaban untuk menurunkan 
angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran. 

Ada perubahan masa depan 
menjadi tantangan yang harus 
dihadapi, yang berkaitan dengan 
teknologi yang kian berkembang 
pesat sehingga menimbulkan ket-
erlibatan gaya hidup instan yang 
lebih menimbulkan banyak polusi. 
Salah satunya adalah sampah. 
Dan sampah yang muncul dari 
sana berupa sampah organik dan 
sampah anorganik.

Peran komunitas peduli ling-
kungan yang berupaya memi-
nimalisir dampak negatif den-
gan mengelola sampah menjadi 
produk yang memiliki nilai tambah 
perlu mendapatkan apresiasi. 
Perlu diperhatikan kondisi wilayah 
di sekitar bahwa sesungguhnya 
kita harus membuka diri untuk 

berkolaborasi dan bersinergi.
“Satu sisi ada gerakan men-

gurangi sampah, sisi lainnya 
meningkatkan daya saing produk 
hasil pengolahan sampah. Salah 
satunya dengan melibatkan peran 
Koperasi Primer yang ada di dae-
rah kerja Bank Sampah”, lanjut 
Totok.

Dengan adanya lembaga ko-
perasi, karena anggota menjadi 
lebih baik dalam hal ekonominya. 
Jika membentuk lembaga kop-
erasi juga harus dikelola dengan 
amanah. Baiknya koperasi juga 
dipantau oleh para anggota, bu-
kan hanya pengurus saja.

Dalam penyampaian materi 
tentang regulasi sampah dan 
keberadaan primer koperasi pen-
gelola sampah sebagai rumah 
bisnis bersama pengelola sampah 
oleh Asrul Housein, ia memetakan 
peluang usaha untuk bank sam-
pah yang bisa menarik banyak 
penurunan angka pengangguran. 
Karena ia meyakini, bahwa di 
sektor sampah ini mampu mencip-
takan lapangan pekerjaan.

Sementara Hendra Sorajih 
menekankan bahwa sampah 
bukanlah masalah tapi peluang 
usaha. (ara)
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Pondok pesantren tidak 
hanya bisa menjadi pilar 
pendidikan umat, tetapi 
juga berpotensi dalam 

menggerakan ekonomi umat, 
melalui produk-produk KUKM-
nya. Agar mampu berdaya saing 
dengan dunia usaha secara luas, 
Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim menyelenggarakan keg-
iatan Workshop Hak Kekayaan 
Intelektual Produk Pesantren di 
Hotel Horison Yurso Jombang, 
28-29 Oktober 2019. 

Selain itu, kegiatan ini juga 
merupakan salah satu wujud 
dukungan Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur terha-
dap Nawa Bhakti Satya, khusus-

nya Jatim Berdaya. Di sam-
ping 3 bentuk dukungan lain-
nya yakni Jatim Kerja mela-
lui kegiatan Sosialisasi dan 
Rekrutmen Klien Milenial 
Job Center serta 
Pelatihan 
V o k a -
s i o n a l ;  
J a t i m 
A g r o  m e l a -
lui Peningkatan 
Kualitas Produk dan 
Pemasaran Produk; 
serta Jatim Cerdas dan 
Sehat melalui Integrasi 
Modul Kewirausahaan dan 
Perkoperasian SMA/SMK. 

Drs. TotokIndarto, M.M., 
– Kepala Seksi Pengem-

Workshop Hak Kekayaan Intelektual

Dorong Produk 
Pesantren 

Lebarkan Sayap
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bangan Usaha dalam sambutan-
nya menegaskan bahwa produk-
produk UMKM di Jawa Timur 
termasuk di kalangan pondok 
pesantren, selain meningkatkan 
kualitas juga harus memperhati-
kan branding. 

“Dalam dunia usaha, merek 
merupakan salah satu kekayaan 
intelektual yang diakui secara 
internasional. Merek juga men-
jadi pendorong konsumen me-
milih produk, tidak hanya sekadar 
tercetak di kemasan, tapi juga 
termasuk yang ada di hati kon-
sumen” paparnya. 

Totok juga mengingatkan agar 
pelaku usaha memerhatikan 
penggunaan nama merek yang 
singkat, unik, mudah dipahami 
dan diingat oleh konsumen. De-
ngan demikian, produk usaha 
akan bisa cepat berkembang. 

Arah upaya peningkatan ini 
tentunya juga akan berdampak 
pada beberapa tujuan seperti pe-
ningkatan omset, kesejahteraan, 
kedudukan, serta peran KUKM 

khususnya di kalangan pondok 
pesantren dalam memajukan 
perekonomian di Jawa Timur dan 
nasional. 

Turut dihadiri sebanyak 80 
pelaku KUKM dari kalangan pon-
dok pesantren. Kegiatan bertajuk 
Comunal Branding ini mendata-
ngkan pembicara Ari Aribowo, ST 
– Executive Vice President ICSB 
Chapter Surabaya, membahas 
Rebranding & Comunal Branding 
Produk OPOP. 

“Agar produk kita dikenali kon-
sumen, perlu 3 segmentasi pasar 
yang harus kita kenali, dianta-
ranya berdasarkan demografi, 
geografis dan psikografi. Namun, 
kebiasaan UMKM kita yaitu masih 
bergerak pada biaya produksi bu-
kan pada target pasar,” tuturnya 
menerangkan. 

Perlu diingat juga bahwa 
pelaku-pelaku UMKM di kalangan 
pondok pesantrem juga telah di-
gaungi oleh program OPOP (One 
Pesantren One Product) yang 
digagas Gubernur Jawa Timur un-

tuk membranding produk secara 
tepat melalui comunal branding. 

Melalui program ini, Ari juga 
mengingatkan kepada para pelaku 
untuk memanfaatkan sebaik mung-
kin pendampingan maupun kegia-
tan apapun yang diselenggarakan. 
Guna, meningkatkan kualitas serta 
pelebaran sayap di dunia usaha, 
baik dalam lingkup lokal maupun 
go global nantinya.  

“Seperti OPOP Training Center 
di UNUSA menyediakan modul-
modul untuk pelaku usaha yang 
bisa diikuti selama kurun waktu 
tertentu” imbuhnya. 

Dua narasumber lainnya, yakni 
dari pihak Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya yang menyam-
paikan materi mengenai Program 
OPOP dalam Mendukung Pereko-
nomian Jawa Timur. Serta pihak 
Konsultan Kekayaan Intelektual 
menyampaikan dua materi yakni 
Proteksi dan Komersialisasi HKI 
dilanjutkan dengan Prosedur dan 
Persyaratan Pendaftaran Merek-
Dagang dan Jasa. (nit)
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Saat apel pagi yang dip-
impin langsung oleh Mas 
Purnomo Hadi – Kepala 
Dinas koperasi dan UKM 

Prov. Jatim, menutup arahan-
nya, Kepala Dinas mengucapkan 
“Selamat sebagai DPS – Dewan 
Pengawas Syariah” , bagi Ach-
mad Rizadi dan Findo Brestaria 
Rustatok.

“Wah keren, adik – adik ini telah 
lolos sebagai DPS”, pikir saya.

apa itu DPS - Dewan Pengawas 
Syariah ?

Dari Google :

Tugas dan tanggung jawab De-
wan Pengawas Syariah:
• Memberikan nasihat dan saran 

kepada Direksi serta menga-
wasi kegiatan Bank agar sesuai 
dengan Prinsip Syariah;

• Meni lai  dan memastikan 
pemenuhan Prinsip Syariah 
atas pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan Bank.

• Mengawasi proses pengemban-
gan produk baru Bank.

Dari Kompasiana : Artikel Mu-
hammad Iman Taufik – Mahasiswa 
Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Pada dasarnya Dewan Pen-
gawas Syariah (DPS) merupakan 
perpanjangan tangan dari Dewan 
Syariah Nasional (DSN) dalam 
merealisasikan fatwa-fatwa yang 
telah diputuskan oleh DSN. DPS 
berperan sebagai pengawas dari 
lembaga-lembaga keuangan sya-
riah seperti bank syariah, asuransi 
syariah, pasar modal syariah dan 
lain-lain, agar semua lembaga 
tersebut berjalan sesuai dengan 
tuntunan syariat Islam. Penga-
wasan selain pada aspek produk-

Dewan Pengawas Syariah
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produk keuangan syariah, juga me-
liputi manajemen dan administrasi 
lembaga keuangan syariah agar 
sesuai dengan syariah.

Pengertian Dewan Pengawas 
Syariah :

Dewan pengawas syariah 
adalah suatu badan yang bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputu-
san DSN - Dewan Syariah Nasi-
onal di lembaga keuangan syariah. 
DPS diangkat dan diberhentikan di 
lembaga keuangan syariah melalui 
RUPS setelah mendapat rekomen-
dasi dari DSN.

Bagaimana dengan koperasi 
Syariah?

Perangkat Organisasi tertinggi 
yang dimiliki Koperasi  (Syariah) 
adalah Rapat Anggota. Maka 
memilih atau menentukan Dewan 
Pengawas Syariah juga melalui 
Rapat Anggota.

Siapakah yang dapat dipilih se-
bagai DPS – Dewan Pengawas 
Syariah?

Orang yang mempunyai Serti-
fikat Pendidikan dan Pelatihan 
DPS dari Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia.

Perlukah DPS kSPPS – koperasi 
Simpan Pinjam Pembiayaan Sya-
riah?

Mari kita pelajari beberapa per-
aturan yang ada :

Peraturan yang saya maksud-
kan di sini adalah Peraturan Men-
teri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor: 11 Tahun 2018 Tanggal 9 
Agustus 2018 Tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi, 
selanjutnya ditulis Permenkop 
UKM 11 / 2018. Serta Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor: 05 Tahun 2019 Tanggal 27 
Juli 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
11 Tahun 2018 tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi, 
selanjutnya ditulis Permenkop UKM 
05 / 2019.

Pasal 4 ( 3 ) Permenkop ukM 
11 / 2018: 

KSP/KSPPS dan USP/USPPS 
Koperasi memperoleh Izin Usaha 
simpan pinjam sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) wajib memenuhi persyaratan 
sebagai berikut a.l. memiliki Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) dengan 
rekomendasi Dewan Syariah Nasi-
onal-Majelis Ulama Indonesia atau 
Majelis Ulama Indonesia provinsi 
/ kabupaten / kota setempat atau 
memiliki sertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 5 Permenkop ukM 11 
/ 2018:

Persyaratan pembukaan kan-
tor Cabang usaha simpan pinjam 
oleh Koperasi dapat dilaksanakan 
setelah KSP/KSPPS dan USP/
USPPS Koperasi:

b. KSPPS dan USPPS wajib 
memiliki Dewan Pengawas Syariah 
yang telah bersertifikat pendidikan 
dan pelatihan DPS dari Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia;

Kedua pasal di atas menun-
jukkan, bahwa DPS wajib dimiliki 
KSPPS dan USPPS untuk mem-
peroleh Izin Usaha Simpan Pinjam 
maupun untuk pembukaan kantor 
cabang. ( Catatan : DPS cukup di 
Kantor Pusat ).

Dari data yang ada di Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Jatim ter-
dapat Koperasi Lintas Kabupaten 
/ Kota per 31 Maret 2019 sejumlah 
120 Koperasi binaan Provinsi 
dengan Pola Syariah (sekitar 

90 Koperasi Aktif, 30 Koperasi 
Tidak Aktif). Ada lagi Koperasi 
Wanita dengan Pola Syariah yang 
dibentuk saat Gubernur Soekarwo 
pada Tahun 2015 sejumlah 2.307 
Kopwansyah. Mengingat saat ini 
masih terdapat sekitar 100 orang 
DPS, maka peluang menjadi DPS 
di Jawa Timur saja masih sangat 
luas. Untuk itu keterlibatan DPS 
dalam melakukan pengawasan-
nya di KSPPS / USPPS tidak 
dibatasi.

Peluang ini dibaca oleh Achmad  
Rizadi dan Findo sahabat saya. 
Sebagai PNS yang masih muda, 
kreatif dan berpandangan maju ke 
depan, sebagai Pembina Koperasi 
sangatlah layak bila mencari bekal 
ilmu di bidang syariah dengan 
mengikuti Pendidikan dan Pelati-
han yang difasilitasi UPT Pelatihan 
bekerjasama dengan DSN Institut. 
Setelah melalui tahap pembelaja-
ran, serangkaian ujian, maka pada 
akhirnya kedua anak muda ini lolos 
sebagai DPS.

SElaMaT aTaS PrESTaSI 
yang DIraIh !

achmad rizadi, S.E., M.a.
Kelahiran 1982, 1 anak

S1 Ekonomi Jurusan Manajemen 
Universitas Brawijaya Malang

S2 Magister Akuntansi Universitas 
Airlangga Surabaya

Findo Brestaria rustatok, S.E., 
M.Si.

Kelahiran 1985, 2 anak
S1 Manajemen Keuangan FEB 
Universitas Sebelas Maret Sura-

karta 
S2 Magister Ilmu Administrasi 
Universitas Dr. Soetomo Sura-

baya

Dwi Onikencanawati
Pranata Humas Madya

Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim
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SOFTwarE Inventory – menurut 
Mulyadi (2010)  dalam bukunya 
“Sistem Akuntansi” menjelaskan 
persediaan/Inventori meliputi ba-
rang yang dibeli dan dimiliki untuk 
dijual kembali. Misalnya, barang da-
gangan yang dibeli oleh pengecer 
untuk dijual kembali, atau pen-
gadaan tanah dan properti lainnya 
untuk dijual kembali. Persediaan 
juga mencakupi barang jadi yang 
diproduksi, atau barang dalam pe-
nyelesaian yang sedang diproduksi, 
oleh entitas serta termasuk bahan 
serta perlengkapan yang akan di-
gunakan dalam proses produksi.

Untuk mempermudah mana-
jer operasional dalam mengelola 
persediaan dan mempercepat pen-
gambilan keputusan oleh manaje-
men, maka para pakar ekonomi 
dan sistem informasi menciptakan 
suatu metode pencatatan perse-
diaan yang terkomputerisasi yang 
dikenal dengan Software Inventory. 
Software Inventory merupakan ba-
gian dari ERP. 

Menurut Webopedia, Software 
Inventory merupakan software 
yang didesain untuk membantu 
bisnis/usaha untuk mengontrol 
persediaan, penjualan, pembe-
lian, pengiriman, pemindahan 
persediaan barang antar gudang 
dan fungsi- fungsi terkait lainnya 
yang berkaitan dengan persedi-
aan.

Tujuan pengaplikasian Aplikasi 
Inventoryadalah untuk memudah-
kan proses mencatat mutasi tiap 
jenis persediaan yang disimpan 
di gudang, mengurangi terjadinya 
human error selama proses pengin-
putan sekaligus memudahkan 

proses pengawasan oleh manaje-
men perusahaan sehingga mengu-
rangi resiko kehilangan barang atau 
lainnya. Sistem ini berkaitan erat 
dengan sistem penjualan, sistem 
retur penjualan, sistem pembelian, 
sistem retur pembelian.

Manfaat Menggunakan Software 
Inventory

1.  Bagi perusahaan
• Memudahkan perusahaan 

dalam memantau posisi stok 
saat ini.

• Memudahkan perusahaan 
dalam menghasilkan laporan 
atau informasi bagi stakeholder

• Memudahkan perusahaan 
melakukan rekonsiliasi/stock 
opname

• Memudahkan perusahaan 
dalam mengelola vendor

• Meminimalisir biaya yang dikelu-
arkan akibat kesalahan manusia

• Mengurangi lead time selama 

proses produksi dan peme-
sanan barang

• Manajemen saldo

2. Bagi Dirjen Pajak dan Cukai
• Kemudahan dalam mengontrol 

pergerakan persediaan perusa-
haan.

• Kemudahan dalam melakukan 
rekonsiliasi dokumen kepabean-
an dengan sistem persediaan 
yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan pembahasan dia-
tas, dapat kita ambil kesimpulan 
bahwa perusahaan sangat memer-
lukan adanya sistim persediaan, 
salah satunya dengan menggu-
nakan Software Inventory,  dengan 
Program Inventory memudahkan 
pencatatan bagi staf dan memper-
cepat pengambilan keputusan bagi 
manajemen perusahaan.

*) Dilansir dari website Kement-
erian Perdagangan

Manfaat Menggunakan Software Inventory 

Dalam Mengelola
Persediaan Barang Dagang
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Panas terik di siang hari, na-
mun tiba-tiba hujan di malam 
hari. Pergantian cuaca yang 
tiba-tiba dan tidak menentu 

seperti saat ini menjadi tanda bahwa 
daerah sekitar sedang memasuki 
musim pancaroba. Apa itu musim 
pancaroba? Musim pancaroba 
adalah masa peralihan dari musim 
kemarau menuju musim hutan atau 
sebaliknya. 

Pada musim seperti ini, tubuh 
dipaksa untuk menyesuaikan kondisi 
udara dan temperatur yang berubah-
ubah. Tak hanya itu, di musim seperti 
ini juga menjadi waktu yang disukai 
virus dan bakteri untuk berkembang 
biak dengan cepat. Maka tak heran, 
bagi seseorang yang memiliki daya 
tahan tubuh yang rendah akan 
mudah terkena berbagai macam 
penyakit, terutama untuk bayi dan 
balita yang sistem kekebalan tubuh-
nya masih belum sempurna.

Untuk mengatasi dan mencegah 
berbagai macam penyakit yang 
datang menyerang saat musim 
pancaroba, saatnya lindungi kes-
ehatan tubuh dengan beberapa hal 
berikut ini:

Penuhi nutrisi Tubuh
Jika nutrisi tubuh terpenuhi, maka 

sistem kekebalan tubuh akan bekerja 
maksimal untuk melawan virus dan 
bakteri yang masuk. Sudah lama 
tidak menerapkan menu gizi seim-
bang? Saatnya terapkan kembali 
kebiasaan ini.

rutin Berolahraga
Meski cuaca sering berubah-

ubah bukan berarti bisa mening-
galkan kebiasaan berolahraga. Ajak 
sahabat, keluarga atau buah hati 

untuk rutin berolahraga, meskipun 
hanya 30 menit. Yang penting, orang-
orang tercinta cukup bergerak se-
tiap harinya sehingga tubuh tidak 
mudah letih. Mengajak buah hati 
berolahraga juga bukan berarti 
memaksanya dengan olahraga-
olahraga berat dan melelahkan ya. 
Kamu bisa mengajaknya berjalan di 
pagi ataupun sore hari selama 20-45 
menit saja sudah cukup.

konsumsi Vitamin/Suplemen 
Daya Tahan Tubuh

Olahraga memang dapat mem-
bantu menyehatkan tubuh, namun 
kamu tetap membutuhkan vitamin/
suplemen yang dapat membantu 
menjaga daya tahan tubuh. Apalagi 
di musim pancaroba seperti saat 
ini, pilih suplemen yang baik untuk 
menjaga daya tahan tubuh. Sedan-
gkan untuk buah hati, suplemen 
juga menjadi salah satu yang harus 
diperhatikan. Sebelum memberikan 
suplemen pada anak, pastikan dulu 
sudah melakukan konsultasi dengan 
dokter. 

cukupi air Putih
Jangan pernah melupakan pent-

ingnya mengonsumi air putih yang 
cukup, terutama saat cuaca tidak 
menentu seperti saat ini ya. Kare-
na selain mengatasi rasa dahaga 
dalam tubuh, ternyata salah satu 
manfaat lainnya adalah mampu 
meniungkatkan metabolisme tubuh, 
serta membantu mencegah tubuh 
terkena infeksi. Jadi, ajak keluarga 
dan orang-orang tercintamu untuk 
mengonsumsi air putih hingga 2,5-3 
liter/harinya. 

Bawa Selalu Baju hangat 
Meski di siang hari terkadang cu-

aca terasa terik dan hangat, namun 
tiba-tiba bisa saja terjadi hujan yang 
lebat. Belum lagi suhu malam hari 
yang akhir-akhir ini terasa lebih 
dingin dan berangin. Maka ingat-
kan selalu keluarga, anak, dan 
orang tercinta lainnya untuk selalu 
membawa baju hangat seperti jaket 
ataupun mantel.

Biasakan Mencuci Tangan
Mencuci tangan merupakan hal 

yang simpel namun paling sering 
diabaikan. Padahal sadar tidak, jika 
tangan menjadi salah satu media 
penyebaran bakteri dan virus pe-
nyakit menular? Apalagi di musim 
pancaroba seperti saat ini virus dan 
bakteri tersebar di mana-mana. 
Untuk itu biasakan diri Anda men-
cuci tangan entah itu sebelum dan 
setelah makan, sehabis melakukan 
aktifitas, hingga sehabis dari toilet. 

Jangan lupa untuk ingatkan juga 
orang-orang terdekat mengenai 
kebiasaan mencuci tangan, teru-
tama untuk anak-anak. Ajak buah 
hati untuk belajar melindungi diri 
dari penyakit dengan rajin mencuci 
tangan sebelum maupun sesudah 
ia melakukan aktivitas.

*Dilansir dari Cosmopolitan 
Indonesia. 

6 Tips Penting Menjaga Kesehatan
di Musim Pancaroba
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