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

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah 
(KUMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan 
taraf hidup rakyat. Populasi UMKM yang mencapai 57 juta dan 

tersebar di berbagai sektor usaha, menyerap sekitar 107,66 juta tenaga 
kerja, memberikan peran UMKM yang cukup signifi kan. Hal tersebut 
ditunjukkan pada kontribusinya pada PDB, yaitu sebesar 59,08 % dari 
total PDB Nasional.

KUMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai 
kendala dan permasalahan yang memerlukan solusi. Hal tersebut, 
berkaitan dengan sumber daya produktif seperti permodalan, teknologi, 
pasar, informasi, produksi dan SDM. Guna mengatasi permasala-
han tersebut, pendampingan merupakan salah satu program yang 
efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Melalui proses 
pendampingan, diharapkan dapat dicetak UMKM yang kreatif, berwa-
wasan luas, profesional dan terampil, siap untuk bersaing di pasar.

Sejalan dengan itu Kementerian Koperasi dan UKM melakukan 
program pendampingan melalui PLUT-KUMKM, yang dilaksanakan 
bersinergi dengan Pemerintah Prov/DI dan Kab/Kota dalam rangka 
percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan 
kualitas kerja koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Saat ini terdapat 51 PLUT-KUMKM yang berlokasi 24 provinsi dan 
27 kabupaten dan kota. Sedangkan di Jawa Timur sendiri terdapat 
empat gedung PLUT-KUMKM yang pertama terdapat di Kabupaten 
Pacitan (Jl. Panglima Jend. Sudirman) yang didirikan pada 2013, 
kedua di Kota Batu (Jl. Abdul Gani Atas Kota) yang didirikan pada 
tahun 2013, ketiga di Kabupaten Malang (Desa Kedungpedaringan, 
Kecamatan Kepanjen) yang didirikan pada 2016, dan yang keempat 
di Kabupaten Tulungagung (Jl. Protokol Tulungagung-Kediri, Desa 
Ngantru, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung).

Keempat PLUT-KUMKM di Jawa Timur hingga saat ini beroperasi 
sesuai dengan arahan Kementerian Koperasi dan UKM.  Seperti apa 
PLUT-KUMKM di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kabupaten 
Tulungagung dan Kota Batu? Media Info Koperasi dan UKM mencoba 
meneropong kegiatan empat PLUT di Jawa Timur tersebut. 

Seperti apa beritanya? 

PLUT-KUMKM
di Jawa Timur
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Hal itu disampaikan Wakil 
Presiden saat memberi sam-
butan Rapat Kerja Nasional 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
(Rakernas IPPNU) dan Gelar Karya 
Santri Nusantara, Santri Digital 
Fest, di Pesantren Bahrul Ulum 
Tambakberas, Jombang, Jawa 
Timur, Kamis (24/1). 

Dalam kunkernya Wapres Ma’ruf 
Amin didampingi Wury Ma’ruf Amin, 
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 
Fauziyah, Menteri Koperasi dan 

 OPOP Jatim akan Dijadikan
PILOT PROJECT NASIONAL

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf 
Amin, memuji Program One Pesantrem One 

Product (OPOP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Wapres berharap program ini tidak hanya di Jawa 

Timur, tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Banten dan lainnya.
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UMKM, Teten Masduki, dan Wakil 
Menteri Agama Zainut Tauchid be-
serta istri. Hadir juga Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, Mas Purnomo Hadi.

Dalam kesempatan ini Wapres 
meninjau Gelar Karya Santri Nus-
antara terdiri dari 20 Santripreneur, 
20 Pesantrenpreneur, dan 20 So-
ciopreneur.

Kedatangan Wapres Ma’ruf Amin 
memberikan semangat dorongan 
untuk santri dan pesantren untuk 
berperan aktif menekan angka 
kemiskinan di masyarakat dan me-
ningkatkan indeks pembangunan 
manusia (IPM) melalui penguatan 
kemandirian dan kewirausahaan.

Menurut Wapres, OPOP dari 
Jawa Timur ini akan dijadikan pilot 
project nasional yang dikembang-
kan di pondok pondok pesantren 
di seluruh Indonesia. Apalagi setiap 
pondok pesantren memiliki potensi 
produk yang bisa dikembangkan 
hingga dipasarkan.

Wapres memuji program OPOP 
yang tertuang dalam Nawa Bhakti 
Satya visi-misi Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa-Wagub 
Emil Elestianto Dardak. Wapres men-
dukung  gerakan ekonomi pesantren 
sebagai bagian penguatan ekonomi 
kerakyatan untuk terus mengurangi 
kesenjangan antara pelaku ekonomi 
lemah dan 

pelaku ekonomi kuat. 
“Ini sebagai arus baru ekonomi 

Indonesia yang berbasis kolaborasi 
antara pelaku ekonomi kuat dan 
lemah. Bukan konfrontasi, juga bu-
kan sekadar menungu trickle down 
effect,” kata Wapres.

Kolaborasi diperlukan antara 
koperasi pondok pesantren, forum 
bisnis, pengusaha alumni pesantren 
dan Kadin. Ekosistem pengemban-
gan OPOP menggunakan metode 
training, mentoring, fasilitasi pema-
saran, dan fasilitasi permodalan. 

OPOP Training Center telah 
didirikan di Universitas NU Sura-
baya (UNUSA).  Jaringan program 
ini terdiri antara lain kementerian, 
BUMN, perusahaan swasta, organ-
isasi internasional, dan lembaga 
pendidikan.

Pilar OPOP Jawa Timur muar-
anya adalah menghasilkan produk 
sesuai standar syariah dan halal, 
yang diterima pasar, berdaya saing, 
dan berbasis ekonomi digital. Ger-
akan OPOP yang dimulai Pemprov 
Jatim sejak 2019 ini, sampai 2023 
menargetkan menciptakan 1 juta 
santriprenuer dan 1.000 produk ung-
gulan (barang atau jasa). 

Tahun 2019 menarget 100 ribu 
santripreneur dan 150 produk 
unggulan. Pada tahun 2020 men-
arget 200 ribu santripreneur dan 
200 produk unggulan, tahun 2021 
menarget 200 ribu santripreneur 
dan 200 produk unggulan. Tahun 
2022 menarget 250 ribu santri-
preneur dan 200 produk unggulan. 
Dan, tahun 2023 menarget 250 
ribu santripreneur dan 250 produk 
unggulan.

“ Saya  h a ra p ka n  p o n d o k 
pesantren bisa menciptakan produk 
dan juga menjadi pusat pembiayaan 
karena sekarang kita sudah mulai 
lewat Bank Wakaf Mikro. Mungkin 
saat ini (plafon) baru Rp 3 juta. 
Saya sudah bicara dengan Menkop 
(Teten Masduki) agar naik dari Rp 
4 juta sampai Rp 10 juga bahkan 
kalau bisa Rp 25 juta bagi mereka 
yang belum bankable,” pungkas 
Wapres. (re/*)
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“Terus terang saya atas nama 
pemerintah daerah sangat bang-
ga karena generasi muda kita 

mau berusaha” kata Bupati dalam 
acara Ekspose PLUT Pacitan 2020 
di halaman gedung PLUT KUMKM 
Pacitan, Kamis (13/02/20).

Hadir dalam acara ini Deputi 
Restrukturisasi Usaha Kementerian 
Koperasi dan UMKM RI, Herustiati, 
dan Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Mas 
Purnomo Hadi.

Bupati mendorong, UMKM  
Pacitan  lebih kreatif dan inovatif 
sehingga menarik masyarakat. Se-
makin banyak UMKM tumbuh, kota 
berjuluk Paradise Of Java ini akan 
semakin ramai. Muaranya, potensi 
Pacitan akan semakin dikenal  luas 

dan perputaran ekonomi semakin 
meningkat. 

Senada disampaikan Deputi 
Restrukturisasi Usaha Kementerian 
Koperasi dan UMKM RI Herustiati. 
Menurutnya, inovasi menjadi kunci 
untuk meningkatkan daya saing 
UMKM. Apa yang menjadi potensi 
Pacitan akan memiliki nilai lebih 
jika UMKM mampu mengolah dan 
mengemas.

“Pemerintah berharap bagi dae-
rah yang sudah memiliki PLUT 

dapat membina UMKM agar lebih 
berkembang” katanya.

Ekspose PLUT Pacitan 2020 
berlangsung 3 hari hingga 15 Febru-
ari 2020. Kegiatan tersebut memiliki 
banyak acara di antaranya Inagurasi 
Jawara USAID Japri, Grand Open-
ing  Shelter Kuliner Pacitan, Fasilitasi 
Hak Cipta dan Hak Merk , Sosialisasi 
Marketing Online, Diskusi UMKM 
serta lainya. Dalam kesempatan Bu-
pati juga mencanangkan 2020 UMKM 
naik kelas.(frend)

Pemkab Pacitan 
DORONG UMKM BERKEMBANG

Bupati  Indartato mengapresi-
asi  semakin berkembangnya 
kelompok Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Pacitan. 
Terlebih, hadirnya kelompok 

usaha ini banyak muncul dari 
generasi milenial.
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Gedung yang diresmikan 
penggunaannya tahun 2013 
ini menempati area 462,50 

m2.  Berada di lingkar kota tak tak 
jauh dari Pendopo Kabupaten Paci-
tan, tepatnnya di Jalan Panglima 
Sudirman 149 Pacitan.

Sesuai namanya, Gedung Pusat 
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 
diharapkan bisa menjadi rumah 
bagi kelompok usaha mikro, kecil 
dan menengah (KUMKM). Mampu 
menjadi tempat untuk menjawab 
kebutuhan koordinasi, sinkronisasi 
dan akselerasiperan pemberday-
aan  KUMKM di Pacitan. Sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas, nilai tambah, kualitas 
kerja dan daya saing koperasi dan 
UMKM.

PLUT KUMKM Pacitan meru-
pakan lembaga yang menyediakan 
jasa-jasa non-finansial secara 
menyeluruh dan terintegrasi bagi 
koperasi dan usaha mikro, kecil, 
dan menengah dalam upaya me-
ningkatkan kinerja produksi, kinerja 

pemasaran, akses pembiayaan, 
pengembangan sumber daya ma-
nusia (SDM) melalui peningkatan 
kapasitas kewirausahaan, teknis 
dan manajerial, serta kinerja kelem-
bagaan dalam rangka mening-
katkan daya saing KUMKM yang 
berada di Kabupaten Pacitan.

Penyediaan jasa oleh PLUT 
Pacitan secara umum bersifat stimu-
lus. Artinya bahwa jasa atau layanan 
yang diberikan oleh PLUT Pacitan 
kepada koperasi dan UMKM untuk 
mendorong koperasi dan UMKM 
meningkatkan kapasitasnya dalam 
kinerja dan dapat menyelesaikan 
masalah yang dihadapi secara 
mandiri.

Adapun tugas PLUT KUMKM 
Pacitan adalah memberikan ber-
bagai layanan meliputi
1.  Konsultasi bisnis
2.  Pendampingan atau mentoring 

bisnis
3.  Pelatihan bisnis dan teknis
4.  Akses pembiayaan
5. Penguatan kelembagaan dan 

kerjasama (networking)
6.  Layanan pustaka entrepreneur 

atau pusat informasi
7.  Mediasi bisnis

Layanan diatas dapat diak-
ses dan dimanfaatkan oleh ma-
syarakat Pacitan baik itu KUMKM 
maupun calon wirausaha yang 
ingin terjun membuat usaha atau 
membangun bisnis. PLUT KUMKM 
Pacitan memberikan fasil itasi 
dan mendorong perkembangan 
KUMKM agar bisa naik kelas dan 
omsetnya meningkat.

Bangunan megah dua lantai 
ini terbilang lengkap dalam hal 
sarana dan prasarana. Seperti 
ruang pimpinan; ruang sekretariat; 
ruang rapat; ruang konsultasi; 
ruang workshop/pelatihan; ruang 
pamer produk KUMKM (galeri); ru-
ang perpustakaan; ruang iInformasi 
teknologi; ruang tunggu tamu; ruang 
pendukung seperti ruang arsip, 
ruang ibadah, ruang toilet;  sarana 
parkir dan shelter kuliner. (frend)

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Pacitan merupakan 1 
dari 4 gedung yang dimiliki Jawa Timur.

PLUT 
Pacitan 

Rumahnya 
UKM

7Edisi I Tahun 2020

Laporan Khusus



8

Laporan Khusus

 Pusat Layanan Usaha Terpadu 
(PLUT) Kabupaten Malang di-

resmikan oleh Menteri Koperasi 
dan UKM, Anak Agung Gede 

Ngurah Puspayoga, Kamis, 30 
November 2017.

PLUT KUMKM Kab. Malang 
berdiri di atas lahan sel-
uas 2.500 m2 milik Pemkab 

Malang. Sedangkan gedungnya 
menggunakan dana APBN sekitar 
Rp 2,8 miliar dan tambahan dari 
APBD Kab. Malang sebesar Rp 
690 juta. PLUT dilengkapi fasilitas 
berupa ruang rapat, galeri, work-
shop dan ruang konsultasi.

PLUT KUMKM Kab. Malang di-
dampingi oleh lima orang konsultan 
dan 1 orang pendamping yang dibi-
ayai dari APBD melalui Kementerian 
Koperasi dan UKM. 

Dikatakan oleh Heri Yulianto, 
Kepala PLUT KUMKM Kabupat-
en Malang, PLUT KUMKM Kab. 
Malang mempunyai program sistem 
pelatihan dan kunjungan. Lima 
konsultan PLUT Kab. Malang setiap 
Senin sampai Kamis wajib melaku-
kan pendampingan maupun kunjun-
gan kepada UKM yang tersebar di 
33 kecamatan (390 kelurahan/desa) 
di wilayah Kabupaten Malang.

Program sistem pelatihan 
dan kunjungan merupakan 
program modifi kasi dari PLUT 
Kab. Malang. “Program pela-
tihan dan kunjungan ini se-
benarnya kita modifi kasi dari 
program Kementerian Perta-
nian. Kebetulan saya berlatar 
belakang pertanian dan lama 
di Dinas Pertanian Kabupaten 

Malang,” kata Heri Yulianto yang 
juga Kepala Bidang Restruktirasi 
Usaha Dinas Koperasi dan UKM Ka-
bupaten Malang. Dari lima konsul-
tan, setiap konsultan membawahi 6 
sampai 7 kecamatan. 

Hasil kunjungan atau pendamp-
ingan tersebut pada hari Jumat kita 
evaluasi, kita bareng sisi kesuli-
tan UKM di mana, di aspek apa, 
solusinya apa, langkahnya seperti 
apa dan rencana tindak lanjutnya 
bagaimana,” kata Heri kepada Me-
dia Info KUMKM di ruang kerjanya.

Ditambahkan oleh Heri, dalam 
kunjungan ini bukan jumlah UMK 
yang menjadi target, tapu kualitas 
UMK. “Misalnya di lapangan kita 
menemukan UMK yang produknya 
tidak punya P-IRT, kita tidak bisa 
menunggu lama-lama. Minggu 
harus di-push lagi dengan fasilitas 
pengurusan P-IRT,” ujarnya.

Dari ribuan jumlah  UMK di 
Kabupaten Malang, PLUT 
hanya benar-benar 
fokus pada 2500 
UMK sebagai 
binaan dan 
dijadikan 
p i l o t 

project untuk didampingi. Terutama 
mereka mempunyai Ijin Usaha Mi-
kro Kecil (IUMK). “Kalau 425 ribu 
UMK kita tangani semua kita tidak 
punya daya ungkit, tidak kelihatan 
hasil kerja teman-teman, kasihan 
mereka,” kata Heri,

Dari kunjungan selama ini, 
permasalahan yang dialami UKM 
adalah soal legalitas usaha dan 
sisi produksi. “Kebetuan ranah kami 
adalah usaha mikro. Yang namanya 
usaha mikro rata-rata adalah orang 
yang tidak tahu menjadi tahu dan 
tahu menjadi mau. Jadi sebagian 
besar permasalahan di aspek 
produksi. Karena dari sekian ribu 
UKM yang saya cermati dan evu-
lasi, rata-rata menjadi usaha kecil 
bukan cita-cita, jadi keterpaksaan. 
Di-PHK dari pabrik julan cilok. Nah 
itu yang kita garap sekarang,” kata 
Heri.

PLUT KUMKM Kab. Malang

Setiap Hari 
Konsultan 

Kunjungi UKM

Edisi I Tahun 2020
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Konsultan pendamping PLUT 
KUMKM Kabupaten Malang juga 
melaksanakan pendampingan lang-
sung ke lokasi usaha UMKM terkait 
dengan perijinan usahanya seperti 
CV, Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), 
P-IRT, NIB.  

Beberapa bidang pelatihan yang 
sudah dilaksanakan oleh PLUT 
KUMKM Kab. Malang antara lain 
peningkatan tenaga kerja koperasi 

dan UMKM, pelatihan keaman-
an pangan, pelatihan penguatan 
kelembagaan sentra usaha, pela-
tihan pembuatan kemasan produk 
UMKM, pelatihan peningkatan 
kualitas produksi UMKM, pelatihan 
pemasaran online, temu bisnis 
UMKM, pelatihan peningkatan 
wirausaha pemuda, pelatihan pen-
ingkatan kapasitas usaha kelompok 
UPPKS.

Heri berharap PLUT KUMKM 
Kabupaten Malang bisa menjadi 
rumah bagi pelaku koperasi dan 
UMKM di Kabupaten Malang den-
gan memanfaatkan berbagai fasili-
tas yang telah disediakan seperi 
gleri produk, pelatihan usaha, 
konsultasi usaha untuk mening-
katkan kapasitas usaha sehingga 
usahanya akan lebih cepat naik 
kelas.(res)

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mendatangkan pa-
kar dari Belanda untuk mempersiapkan Pusat Layanan 
Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu menjadi mandiri 
setelah lima tahun memberikan pendampingan.

Pakar Programma Uitzending Manager (PUM), Mr 
Arend Knold, dari Belanda memberikan penguatan 
manajemen, pemasaran, pengemasan kepada kon-
sultan PLUT, pengelola PLUT, Dinas Koperasi Usaha 
Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Restruk-
turisasi Usaha, Ir Abdul Kadir Damanik MM, Asdep 
pendampingan usaha, Evianti Nasution SH MM dan 
Kepala Diskumdag, Eko Suhartono.

“Kita memang tidak mungkin mendampingi sela-
manya, awalnya kita bilang 3 tahun, ternyata setelah 3 
tahun berlalu, daerah masih belum siap, kita tambah 
2 tahun, jadi 5 tahun, alhamdulillah PLUT Kota Batu 
sudah mulai mandiri,” ujar Abdul Kadir Damanik.

Meski demikian, Kadir mengatakan meskipun sudah 
dilepas, Kepala Diskumdag Kota Batu meminta agar 
Kementerian jangan langsung melepas, akan tetapi 
tetap melakukan pendampingan.

Honor konsultan memang sudah tidak diberikan lagi 

oleh Kementerian namun anggaran untuk pelatihan 
tetap diberikan.

Saat ini menurut Kadir, PLUT Kota Batu masih 
setengah mandiri, dengan mendatangkan pakar ini, 
diharapkan tahun depan sudah mandiri.

Harapan yang sama diungkapkan oleh Eko Suhar-
tono, ia optimis PLUT Kota Batu akan lebih optimal.

“Plut harus optimal, agar UMKM bisa bergerak di 
rumah sendiri. PLUT ini (PLUT Kota Batu) berada di 
tempat strategis, tempat pelatihan dan tempat penjua-
lan. Kita menjadikan PLUT rumah kedua UMKM di era 
4.0 ini,” kata Eko merespon positif upaya Kemenkop 
UKM RI menyiapkan PLUT Kota Batu menjadi mandiri.
(timeindonesia)  

PLUT Kota Batu Siap Mandiri
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“Gedung PLUT ini berada di area 
Pasar Ngantru, karena alokasi 
pasar ini milik Pemerintah Dae-

rah Kab. Tulungagung. Dalam arti ke 
depan kami memang menginginkan 
adanya sinergitas perdagangan 

yang sudah ada, yang 
secara tradisional 

menjadi perdagan-
gan yang modern,” 
kata Marni, Ke-
pala PLUT KUM-
KM Kabupaten 
Tulungagung.

PLUT-KUM-
KM Tu lunga-
gung diresmi-

kan pada 9 
Desem-

b e r 
2 016 
oleh 

Menteri Koperasi dan UKM, Anak 
Agung Gede Ngurah Puspayoga. 
Pada awalnya PLUT Tulungagung 
merupakan UPTD. Karena terbit 
Permendagri No 12 Tahun 2017 
maka keberadaan kelembagaannya 
dievaluasi.

PLUT Tulungagung yang men-
gusung jargon 

Mabes KUM-
KM (Markas 
Bisnis dan 
S h a r i n g 
K U M K M ) 
ini di atas 
gedungnya 
yang seluas 
2000 m2 ter-
dapat fasili-

tas  be r upa 
ruang rapat (1 

ruang kapasitas 30 orang dan 1 
rung kapasitas 75 orang), ruang 
konsultasi, ruang pamer produk 
(galeri) dan ruang pendukung lain 

(arsip, perpustakaan, ibadah).
Jam operasional PLUT Tulun-

gagung mulai pukul 07.15 sd 15.30 
WIB. Sedangkan khusus untuk 
galeri buka sampai pukul 21.00 WIB.

PLUT Tulungagung mempuyai 
lima orang konsultan pendamping 
yang sudah kompeten. Mereka 
memperoleh honor dari APBN.

“Layanan pendampingan atau 
mentoring bisnis yang ada di PLUT-
KUMKM Tulungagung ada lima 
bidang yang masing-masing dip-
impin oleh satu konsultan, yaitu Bi-
dang Kelembagaan, Kedua Bidang 
Sumber Daya Manusia, Bidang 
Produksi, Bidang Pembiayaan dan 
Bidang Pemasaran,” kata Marni.

Ditambahkan oleh Marni, setiap 
hari antara 5 sampai 10 pelaku 
UMKM yang melakukan kunjungan 
ke PLUT Tulungagung untuk men-
gakses, baik layanan bisnis maupun 
akses yang lain sesuai lima layanan 
konsultasi yang ada. 

PLUT KUMKM Kab. Tulungagung

Galeri Produk UKM 
Buka Sampai Malam

Gedung PLUT ini berada di area 
Pasar Ngantru, karena alokasi
pasar ini milik Pemerintah Dae-

rah Kab. Tulungagung. Dalam arti ke 
depan kami memang menginginkan 
adanya sinergitas perdagangan 

yang sudah ada, yang 
secara tradisional 

menjadi perdagan-
gan yang modern,”
kata Marni, Ke-
pala PLUT KUM-
KM Kabupaten 
Tulungagung.

PLUT-KUM-
KM Tu lunga-
gung diresmi-

kan pada 9 
Desem-

b e r 
2 016 
oleh 

Menteri Koperasi dan UKM
Agung Gede Ngurah Pusp
Pada awalnya PLUT Tulun
merupakan UPTD. Karena
Permendagri No 12 Tahu
maka keberadaan kelembag
dievaluasi.

PLUT Tulungagung yan
gusung

Mabes
KM (
Bisn
S h a
K U M
ini d
gedu
yang
2000
dapat

tas  b
ruang ra

ruang kapasitas 30 orang
rung kapasitas 75 orang),
konsultasi, ruang pamer 
(galeri) dan ruang penduku

PLUT KUM

10

Gedung PLUT KUMKM Ka-
bupaten Tulungagung be-

rada di lokasi yang sangat 
strategis. Berada di Pasar 

Desa Ngantru, Kecamatan 
Ngantru. Gedung PLUT 

KUMKM Tulungagung juga 
berada di pinggir jalan 

provinsi, jalur Surabaya-
Tulungagung, dan mudah 

diakses dari Kediri maupun 
Blitar.
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Laporan Khusus

Selain itu PLUT Tulungagung 
juga membuka konsultasi melalui 
dunia maya. Inovasi tahun 2018 
ini diberi nama KONTER CISTA 
(Konsultasi Terpadu  CIS (Centre 
For Integrated Services Of Smesco) 
Tulungagung). Lewat www: bitly/
layanankontercista, pelaku UMKM 
bisa melakukan konsultasi sesuai 
layanan yang ada, baik melalui 
Facebook atau instagram. 

Galeri UKM di Gedung PLUT 
memajang 354 item produk UMK 
yang sudah melalui seleksi. 
Misalnya produk makanan-
minuman, pihak UMK 
ha r us  memi l i k i 
P- IRT. PLUT 
Tu l u n g a -
gung juga 
memfasili-
tasi pemotretan 
p r o d u k . 

“Pelaku UMKM itu kan ingin 
produknya terekspose di dunia 
internet, kita juga menyediakan 
pemasaran secara online melalui 
domain kita yaitu www.cistulunga-
gung.com,” kata Marni. 

PLUT Tulungagung juga melaku-
kan sinergi dengan BRI dan BNI 
melalui Rumah Kreatif, PT Telkom, 
Bank Jatim, PT Inka dan PT PNM, 
PT Pegadaian dan PD Aneka Usaha 
milik BUMD Tulungagung. 

Melalui dana CSR perbankan, di 
luar anggaran APBN, PLUT 

Tulungagung 
melaku-

kan pelatihan-pelatihan sesuai 
dengan yang dibutuhkan. “Misalkan 
kita membuat pelatihan terkait video 
mini dalam rangka promosi produk, 
dari perbankan yang menyediakan 
anggaran maupun mendatangkan 
narasumber,” kata Marni.

Dalam tiga tahun ini PLUT Tu-
lungagung sudah melakukan sekitar 
22 kali pelatihan, baik yang didanai 
oleh APBN maupun bermitra. Tahun 
2020 pelatihan yang didanai APBN 
hanya 4 kali pelatihan saja. “Karena 
itu tahun ini kami harus banyak 
bermitra untuk mengadakan pela-
tihan,” kata Marni. Selain itu, PLUT 
Tulugagung juga bekerjasama 
dengan pemerintah desa, termasuk 
BUMDesa, untuk menjadi nara-
sumber pelatihan usaha di tingkat 
desa. Dalam satu tahun mencapai 
25 desa.

Dari 44.527 usaha mikro di Ka-
bupaten Tulungagung, kata Marni, 
baru 1500 yang sudah dijangkau 
PLUT. Adapun permasalahan yang 
banyak dihadapi pelaku usaha 
mikro di antaranya pemasaran dan 
perijinan. Sedangkan tahun 2019 
memfasilitasi 165 UMKM untuk 
mendapatkan perijinan melalui 

OSS. (res)
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Capaian tersebut berhasil naik 
Rp 60,5 milyar melampaui 
capaian misi dagang sebe-

lumnya pada tahun 2017 dengan 
total transaksi tahun 2020  Rp 474,5 
milyar. 

Trend positif ter-
hadap hasil tersebut 
sudah terlihat sejak 
pertama kali dibukan- y a 
misi dagang pada pukul 09.00 
WIB. Pada satu jam pertama 

dari pembukaan berhasil diperoleh 
transaksi senilai Rp 109 milyar. 
Nilai tersebut terus naik pada jam 
kedua yang mencapai angka Rp 
195,7 milyar. Dan pada penutupan 
berhasil dibukukan dengan perole-
han sebesar Rp 474,5 milyar dari 
54 transaksi.

Gubernur Jawa Timur Khofi fah 
Indar Parawansa menyampaikan 
bahwa pertemuan semacam ini 
merupakan sebuah ajang yang di-
harapkan bisa meningkatkan siner-
gitas yang bisa memberi penguatan 
kepada perekonomian daerah untuk 
tumbuh secara inklusif. Pertumbu-
han ekonomi yang inklusif terse-

but disebutnya bisa 
sejalan dengan 
pening-

katan kesejahteraan masyarakat 
luas. 

“Mudah-mudahan semuanya 
akan memberikan sinergitas dan 
win-win profit antara Jatim dan 
Sumut, termasuk di dalamnya 
adalah trader dan buyer dari kedua 
provinsi,” ujarnya optimis. 

Lebih lanjut Khofi fah menutur-
kan jika langkah penguatan melalui 
misi dagang adalah bentuk jawaban 
kesiapan Indonesia, khususnya ma-

sing-masing provinsi  
dalam menghadapi 

perang dagang an-
tara Amerika Seri-
ka t  dan Cina 
y a n g 
tengah 

Gubernur Khofi fah Pimpin
MISI DAGANG JATIM DI SUMUT

Transaksi Dagang Tembus Rp 474.5 M

berhasil naik 
melampaui 

agang sebe-
017 dengan
20  Rp 474,5 

- y a 
kul 09.00 
pertama 

harapkan bisa meningkatkan siner
gitas yang bisa memberi penguatan 
kepada perekonomian daerah untuk 
tumbuh secara inklusif. Pertumbu-
han ekonomi yang inklusif terse-

but disebutnya bisa
sejalan dengan 
pening-

sing masing provinsi  
dalam menghadapi 

perang dagang an-
tara Amerika Seri-
ka t  dan Cina 
y a n g 
tengah 

Mengawali rangkaian misi 
dagang Pemprov Jatim di 

tahun 2020, Gubernur Jawa 
Timur Khofi fah Indar Par-

awansa memimpin langsung 
rombongan pelaku usaha 

asal Jatim ke provinsi Suma-
tera Utara, Selasa (4/2). Misi 

dagang yang merupakan 
pertama kalinya di 2020 

tersebut berhasil menembus 
transaksi dagang senilai Rp 

474,5 milyar. 
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berlangsung saat ini. Dirinya meng-
ingatkan kepada semua pelaku 
usaha akan kemampuan yang ses-
ungguhnya dimiliki oleh Indonesia 
jika semuanya bisa disinergikan.

“Kita  memiliki kekuatan  energi, 
sumber daya alam, sumber daya 
manusia dan kekuatan  jaringan 
yang luar biasa, penduduk yang 
cukup besar. Jika  kita  saling sila-
turahim  melalui bussines meeting 
dan bussines  matching tentu akan 
menjadi penguatan  persaudaraan 
dan persatuan yang memiliki dam-
pak ekonomi yang besar pula,” 
tambahnya.

Oleh sebab itu Gubernur 
perempuan pertama di Jatim ini 
juga menyampaikan rencananya di 
tahun 2020 ini. Dirinya sudah meren-
canakan delapan misi dagang ke be-
berapa wilayah provinsi lain. Diawali 
dengan Sumatera Utara, dilanjutkan 
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, 
Sulawesi kemudian Kalimantan serta 
beberapa wilayah lain di tanah air.

“Kita berharap tahun ini delapan 
kali misi dagang minimum. Saya 
berharap melalui PAPBD kita masih 
bisa menambah tiga sampai lima 
titik lagi,” tutur Khofi fah

Peran misi dagang juga menjadi 
penting jika melihat 

perbedaan kebutu-
han setiap wilayah. 
Dicontohkan oleh 
Gubernur Khofi-
fah, hasil kelapa 
sawit di Sumut me-

limpah, sementara 
Jawa Timur kaya 

akan dolomit. 
Perkebunan 
sawit butuh 
dolomit, teta-

pi banyak yang belum tahu bahwa 
deposit dolomit di Jatim cukup 
besar. Hal ini perlu difasilitasi me-
lalui forum seperti ini agar saling 
bertemu antara trader dan buyer 
dari kedua provinsi.

“Konfi rmasi-konfi rmasi terhadap 
masing-masing potensi, kebutuhan 
dan proses supply nya bisa didiskusi-
kan melalui pertemuan semacam ini,” 
jelas mantan Menteri Sosial RI itu.

Hal senada disampaikan Wakil 
Gubernur Sumatera Utara, Musa Ra-
jeksakh, yang hadir mewakili Guber-
nur Sumut. Melalui misi dagang ini, 
katanya, akhirnya bisa diketahui atas 
kelebihan dan kebutuhan kedua dae-
rah. Seperti pada komoditi 

daging sapi yang 
diakuinya, Sumut 
masih melakukan 
impor dari Austra-
lia. Melihat kondisi 

daging sapi di 
Jawa Timur 

yang din-
yatakan 
s u r -
p l u s 
t a k 
m e -
n u -
t u p 
k e -

mungki-
nan bahwa bisa dilakukan 
pembelian langsung dari Jawa Timur.

Maka dari itu, Wagub Musa 
menuturkan jika menyambut baik 
diselenggarakannya misi dagang 
semacam ini. Ia berharap misi da-
gang bisa mendongkrak semangat 
para pebisnis dari dua provinsi.

“Dengan kerjasama antar kedua 
pemerintah, semoga dapat menin-
gkatkan nilai perdagangan  antara  
Sumatera Utara dan Jawa Timur,” 
ucap Musa dalam sambutannya.

Dilaporkan pula, terdapat 147 
pelaku usaha dipertemukan pada 
gelaran acara yang berlangsung 
selama empat jam tersebut. Jumlah 
tersebut terdiri dari 31 pelaku usaha 
asal Jatim dan 116 pelaku usaha 
asli Sumut.

Sedangkan untuk komoditas 
yang diperjualbelikan di antaranya 
benih kentang, bibit bawang putih, 
lensa kacamata, beras, gula, bibit 
sengon, garam, wortel, pupuk, 
benih bawang merah, bawang 
putih, briket arang organik, keme-
nyan, bola lampu, alas kaki, kopra, 
daging sapi, telur ayam, kambing, 
besi beton, kopi, jahe, tepung 
mocav, manisan Bit, serbuk kulit 
kayu, kayu manis, pupuk borax, 
jahe merah, jahe gajah, briket 
batok, dan terasi.(hms)
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Mahasiswa didorong untuk 
membangun kembali koperasi 
mahasiswa yang terkesan ‘so 

yesterday’ melalui forum re-
branding koperasi mahasiswa 
(kopma). Forum yang digelar 

Lembaga Pengelola Dana 
Bergulir Koperasi dan UMKM 

(LPDB KUMKM), Rabu (4/3), di 
Surabaya, dihadiri ketua kop-

erasi mahasiswa se-Indonesia.

Direktur Utama LPDB KUMKM, 
Braman Setyo, mengatakan 
pihaknya ingin melibatkan 

generasi muda masa kini untuk 
membangun model bisnis. Dari forum 
rebranding kopma, mahasiswa di-
berikan ruang, masukan regulasi, ide 
kreatif, motivasi oleh pelaku startup 
dan menjalankan program inkubasi 
startup di kopma.

Forum bertema Transformasi Ko-
perasi Mahasiswa Menghadapi 

Revolusi Industri 4.0 
b e r t u -

juan membangun kelompok muda 
potensial untuk berkoperasi, men-
dorong kopma sebagai akselerator 
untuk usaha rintisan anggota yang 
feasible, usaha kopma yang diharap-
kan memberikan inovasi dan kreatif 
dan berbasis ekonomi digital. Serta 
mendorong kopma sebagai inkubator 
pengembangan usaha dan menjadi 
media promosi bisnis produk UMKM.

“Saya berharap koperasi di ling-
kup perguruan tinggi ini, kan, ada 
fakultas pertanian, fakultas perikanan 
dan sebagainya, mereka bisa nggak 
membuat model bisnis di masing-
masing koperasi itu sendiri sehingga 
nanti model bisnis ini bisa diterap-
kan kepada masyarakat yang ada 
di sekitar kampus dan sebagainya, 
sehingga ini akan berdampak positif 
untuk lingkungan kampus itu sendiri. 
Mahasiswanya bisa menciptakan la-
pangan pekerjaan, tujuannya itu,” kata 
Braman Setyo saat diwawancarai.

Mengenai anggaran, kata Bra-
man, sementara ini sudah disiapkan 
hingga Rp 100 milyar. “Tentunya dari 
sisi anggaran kita mencoba mengu-

sulkan ke Kementerian Keuan-
gan karena domain 

kita ada di 

Kementerian Keuangan, urusan per-
aturan Menteri Keuangan. Sementara 
ini kami tidak akan mencoba maha-
siswa soal agunan dan sebagainya, 
saya kira mereka akan mengun-
durkan diri. Kita melihat bagaimana 
model bisnis yang mereka bangun 
yang nantinya hasil dari bisnis itu 
sendiri kita mencoba apakah ada 
yang menampung atau off taker. Nah, 
kerjasama dengan off taker itulah 
yang kita jadikan sebagai agunan. 
Jadi kepercayaan LPDB kepada off 
taker-nya nanti akan dilakukan oleh 
teman-teman mahasiswa sebagai 
agunan,” lanjut mantan Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur ini.

Sementara itu Deputi Bidang 
SDM Kementerian Koperasi dan 
UKM Arif Rahman Hakim mewakili 
Menteri Koperasi dan UKM 
usai membuka 
acara 

Mencetak Mahasiswa 
ENTREPRENEUR dengan 
KOPERASI KAMPUS
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menjelaskan kopma saat ini diarah-
kan menjadi koperasi produksi.  

“Karena mereka punya keilmuan 
yang beragam, ada yang punya ke-
ahlian di bidang mekanik, kelautan, 
pertanian, perikanan, kita berharap 
nanti koperasi mahasiswa yang 
menekuni atau membantu para 

petani kita, nelayan kita, membantu 
proses pengolahan produksinya,” 
kata Arif.

Pihaknya akan memberikan 
pendampingan mulai dari forum per-
temuan hingga pelatihan. Sedangkan 
akses permodalan akan didanai oleh 
LPDB. Dia optimis mahasiswa bisa 
menjadi wirausaha yang sukses 
melalui kopma.

“Kami optimis karena mahasiswa 
ini kelompok terpilih mereka mem-
punyai pengetahuan yang lebih dari 
masyarakat kebanyakan, jadi mereka 
intelektual. Mereka juga dari keluar-
ga-keluarga yang memang sudah 
diberikan kelebihan, sehingga do-
rongan untuk bisa menjadi wirausaha 
kemungkinan untuk suksesnya lebih 
besar. Ini yang nanti kita juga pada 
saat pendampingan kita kurasi, mana 
yang benar-benar, katakanlah punya 
komitmen membuat suatu usaha 
yang feasible yang bisa tumbuh se-
hingga layak untuk didanai atau yang 
hanya mungkin ikut-ikut, itu nanti 

kelihatan pada proses-proses selan-
jutnya,” kata Arif.

Dia menargetkan koperasi maha-
siswa yang jumlahnya masih sedikit 
di Indonesia bisa mengembangkan 
minimal 10 koperasi baru dengan 
1 koperasi induk. Namun pihaknya 
tidak membatasi jumlah munculnya 
koperasi baru. “Minimal akan kita do-
rong bisnis baru yang kemudian akan 
muncul di kampus,” ujarnya.

Dengan forum ini selanjutnya 
seluruh kopma secara bertahap 
akan dikumpulkan dan melakukan 
brainstorming dan diarahkan untuk 
membuat studi kelayakan secara 
bisnis. 

“Kemudian mereka akan didanai 
supaya benar-benar terwujud menjadi 
suatu usaha yang produktif. Setelah 
nanti kelihatan proses bisnisnya 
yang akan dikembangkan kita akan 
melakukan pelatihan-pelatihan. Akan 
ada pendampingan berikutnya, akh-
irnya akan kita antar ke LPDB untuk 
dinilai kelayakannya,” jelas Arif. (rere)

KEPALA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, Mas Purnomo Hadi, dalam kesempatan menyapa 
ratusan mahasiswa mengatakan di Jawa Timur terdapat 
36 kopma, namun 20 persennya tidak terlalu aktif.

“Kalau teman-teman melihat pengurus koperasi atau 
KUD itu yang ngurusi usianya sudah 60 tahun keatas. 
Nggak ada koperasi yang diurus anak muda, nggak 
sampai 30 persen. Saya minta tolong Dekopinda untuk 
menyemangati koperasi pemuda. Koperasi pemuda 
itu ada koperasi karang taruna, kopontren, koperasi 
mahasiswa. Jadi banyak armada beliaunya yang harus 
dirangkul bersama-sama,” kata Mas Purnomo.

Ditambahkan Mas Purnomo, Jawa Timur telah 
menerbitkan modul kewirausahaan berbasis koperasi 
pada tahun 2013. Modul ini diajarkan di perguruan 
tinggi sejak semester pertama. Saat mahasiwa mengi-
kuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak lagi berkegiatan 
di desa-desa tapi dimagangkan ke industri usaha 
menengah dan besar. Meski tidak dimasukan dalam 
mata kuliah, tapi tujuan modul ini agar mahasiswa 
ketika sudah lulus bukan lagi menjadi pencari kerja 
tapi pencipta kerja. 

“Ini juga menindaklanjuti atau kami mendahului apa 
yang disebut omnibus law cipta kerja. Jadi kami ingin 
teman-teman kids zaman yes di perguruan tinggi dan 

swasta lulusannya pencipta kerja,” kata Mas Purnomo.
Saat ini modul ini belum tampak hasilnya karena 

modul masih ada beberapa tahapan yang harus di-
revisi. Sekitar 2 tahun kedepan, kata Mas Purnomo, 
akan ada hasilnya. 

“Saya berharap pada mahasiswa bisa mebawa pe-
rubahan terutama di kopma, jadi saya berharap banyak 
untuk melakukan tranformasi kopma,” ujarnya. 

Diakhir sambutannya, Mas Purnomo mengutarakan 
harapan pada acara yang dimotori LPDB ini bisa me-
nyikapi revolusi industri 4.0. (rere) 

Mahasiswa Bukan Pencari Kerja tapi Pecipta Kerja
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Profil Koperasi

Gedung di Jalan Palduding-
Pegantenan, Desa Plakpak, 

Kecamatan Pegantenan, Ka-
bupaten Pamekasan, itu cukup 
megah dibanding bangunan di 
sekitarnya. Itulah kantor Koper-
asi Simpan Pinjam dan Pembi-
ayaan Syariah Nuri Jawa Timur 

(KSPPS Nuri Jatim) yang kini 
mempunyai 23 cabang di Jawa 

Timur.

KSPPS Nuri Jatim didirikan 
oleh para alumni Pondok 
Pesantren Darul Ulum Banyu-

anyar yang tergabung dalam Persat-
uan Alumni Darul Ulum Banyuanyar 
(Peradaban) pada pertengahan 
2008.

 “Pada awal berdiri yang terber-
sit adalah BMT (Baitul Maal wa 
Tamwil), karena lembaga keuan-
gan ini yang familiar di kalangan 
pondok pesantren. Kalau koperasi 
secara kelembagaannya belum 
banyak kita ketahui. Karena itu 
pada awal pendirian kelembagaan 
ini namanya BMT Nuri,” kata Ah-
mad Mukhlisin, SH, MH., Ketua 
KSPPS Nuri Jatim. 

Diakui Ahmad Mukhlisin, 
pada awal berdiri, yaitu 
ketika tahap sosialisasi, 
pengurus menghadapi 
kendala, karena di Pa-
mekasan kala itu ada 

BMT besar yang mati suri. Banyak 
tokoh pendiri yang khawatir Nuri 
mengalami seperti BMT tersebut. 
“Maka pada awal-awal berdiri re-
spon tokoh-tokoh belum maksimal,” 
kata Ahmad Mukhlisin. Dari sini ke-
mudian dari BMT berubah menjadi 
Koperasi Syariah Nuri. 

Pada awal berdiri pen-
gurus menghimpun modal 

awal dari anggota. Diakui 
Mukhlisin, kala itu pen-

gurus belum mengeta-
hui simpanan pokok 

dan simpanan wajib. 
Modal awal ini seb-

agai saham. “Kami 
waktu itu menen-
tukan satu orang 
menyetor mod-
al minimal Rp 

100.000. Pada bulan Oktober 2008 
terhimpun modal Rp 45 juta dari 50 
orang. Kalau yang bersedia ratusan 
orang, tapi yang langsung menyetor 
dananya tidak sampai 50-an orang. 
Ada yang Rp 500.000, ada yang Rp 
200.000, ada yang Rp 1 juta, ada 
yang Rp 2 juta,” kata Mukhlisin.

Akhirnya pada 1 Desember dis-
epakati berdirinya BMT Nuri di Pon-
dok Pesantren Banyuanyar. Pada 
1 Januari 2009 mulai beroperasi 
hanya mengandalkan berita acara 
pendirian. Setelah tutup buku 2009, 
ternyata aset total mendekati Rp 
750 juta. Pengurus baru menyadari 
kalau BMT Nuri mempunyai pros-
pek yang bagus. Padahal lembaga 
keuangan baru bisa dikatakan suk-
ses kalau dalam waktu tiga tahun 
bisa menghimpun dana minimal 

gan ini yang familiar di kalangan
pondok pesantren. Kalau koperasi 
secara kelembagaannya belum 
banyak kita ketahui. Karena itu
pada awal pendirian kelembagaan
ini namanya BMT Nuri,” kata Ah-
mad Mukhlisin, SH, MH., Ketua 
KSPPS Nuri Jatim. 

Diakui Ahmad Mukhlisin,
pada awal berdiri, yaitu 
ketika tahap sosialisasi,
pengurus menghadapi
kendala, karena di Pa-
mekasan kala itu ada 

Koperasi Syariah Nuri. 
Pada awal berdiri pen-

gurus menghimpun modal 
awal dari anggota. Diakui
Mukhlisin, kala itu pen-

gurus belum mengeta-
hui simpanan pokok 

dan simpanan wajib. 
Modal awal ini seb-

agai saham. “Kami
waktu itu menen-
tukan satu orang 
menyetor mod-
al minimal Rp 

yang Rp 2 juta,” kata Mukhlisin.
Akhirnya pada 1 Desember dis-

epakati berdirinya BMT Nuri di Pon-
dok Pesantren Banyuanyar. Pada 
1 Januari 2009 mulai beroperasi 
hanya mengandalkan berita acara
pendirian. Setelah tutup buku 2009, 
ternyata aset total mendekati Rp 
750 juta. Pengurus baru menyadari 
kalau BMT Nuri mempunyai pros-
pek yang bagus. Padahal lembaga
keuangan baru bisa dikatakan suk-
ses kalau dalam waktu tiga tahun 
bisa menghimpun dana minimal 

KSPPS Nuri Jatim

Selain Pendidikan,  
Ingin Kuat di Bidang Ekonomi
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Profil Koperasi

Rp 500 juta. Karena prospek yang 
bagus, pada 1 Januari 2010 BMT 
Nuri membuka cabang di Sampang.  

Maka pada tahun 2010 pengurus 
mengurus legalitas badan hukum 
ke Dinas Koperasi dan UKM Kabu-
paten Pamekasan. Keluarlah badan 
hukum  Nomor 02/BH/XVI.19/2010, 
tertanggal 29 April 2010. Pada De-
sember 2014 terjadi alih bina, dari 
pembinaan Dinas Koperasi dan 
UKM Kabupaten Pamekasan ke 
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, karena pada tahun 
2014 KSPP Nuri membuka pelay-
anan di Kabupaten Sampang, 
Pamekasan dan Sumenep. Pada 
2019 resmi beralih dari KSN Jatim 
menjadi KSPPS Nuri Jatim.

Peradaban memilih mendirikan 
koperasi karena ada dua target 
yang dikejar Ponpes Banyuanyar, 
yaitu bidang pendidikan dan bidang 
ekonomi. “Kalau bidang pendidikan 
terfasilitasinya lembaga-lembaga 
pendidikan di bawah naungan Dik-
nas, ada SMP, SMA/SMK. Ini bagian 
dari program kerjanya Peradaban,” 
kata Mukhlisin. 

Waktu itu Mukhlisin selaku Sek-
retaris Peradaban mengusulkan, 
selain pendidikan agar program 
ekonominya juga nampak. “Akhirnya 
muncullah lembaga keuangan ini. Ini 
juga keinginan dari pengasuh kita 
untuk bergerak di bidang keuangan. 
Waktu itu pengasuh tertarik dengan 
perkembangan BMT Sidogiri dan 
menjadi referensi pendirian Nuri,” 

kata Mukhlisin.
Dikatakan  Mukhlisin, aset Rp 

750 juta pada tahun 2009 adalah 
murni dari simpanan anggota. Tidak 
ada modal luar. Jumlah anggotanya 
kala itu sudah ratusan. Saat ini ang-
gota Nuri mencapai 27.351 orang. 
Seluruh santri yang aktif di pondok 
wajib menjadi anggota koperasi. Ka-
lau santri keluar, sepanjang masih 
bersedia menjadi anggota koperasi, 
keanggotaan tetap berlanjut. 

Kesetiaan alumni pada pondok 
yang diwujudkan menjadi anggota 
adalah modal dasar Nuri.

Apalagi ada fatwa dari kiai. “Itu 
salah satu modal sosial yang cukup 
potensial menopang Nuri sehingga 
mengalami pertumbuhan yang 
cukup baik,” kata Mukhlisin. Non 
alumni juga boleh menjadi anggota.  

Apalagi keuntungan dari kop-
erasi disisihkan untuk kepentingan 
pembangunan Pondok Pesantren 
Banyuanyar.

KSPPS Nuri Jatim mempunyai 
25 cabang, yaitu di Pamekasan, 
Sampang, Sumenep, Jember, Bon-
dowoso, Situbondo, Banyuwangi 
dan Bangkalan. Daerah-daerah ini 
merupakan basis alumni Ponpes 
Banyuanyar. Umumnya berdirinya ca-
bang juga difasilitasi oleh organisasi 
Peradaban di level kabupaten atau 
kecamatan. Tokoh-tokoh tersebut ada 
yang menjadi pendiri dan pengurus. 

Jumlah pengelola Nuri se Jatim 
sebanyak 146 orang dengan pen-
gurus/pengawas sebanyak 6 orang. 

Cabang setiap dua tahun sekali 
menyelenggarakan musyawarah 
anggota dan setiap tahun ada RAT 
Paripurna di kantor pusat. “Seka-
rang memakai sistem perwakilan, 
di mana 100 orang diwakili oleh 1 
orang,” kata Mukhlisin. 

Pada tahun 2019 KSPP Nuri 
membukukan SHU sebanyak Rp 2,7 
milyar. Sedangkan modal mencapai 
Rp 27 milyar dengan aset Rp 214 
milyar. Adapun simpanan pokok 
Rp 50.000 dan simpanan wajib Rp 
10.000.

Saat ini bagi anggota yang 
ingin mengecek saldonya, tidak 
perlu susah-susah harus ke kantor 
cabang. Berkat pelayanan den-
gan sistem digital, anggota bisa 
mengecek saldo simpanan atau 
transfer dana antar bank cukup 
melalui aplikasi di HP.   

Pinjaman untuk anggota ber-
dasarkan legal lending limit, yaitu 
2,5% dari aset cabang, dan  as-
pek kemampuan dan kewajaran 
anggota yang akan mengajukan 
pinjaman. Selama ini anggota bisa 
mengajukan pinjaman maksimal 
Rp 200 juta. 

“Manajemen reward bagi ang-
gota yang rajin menyimpan juga 
rajin mengajukan pembiayaan.  
Perlu dipertanyakan kalau anggota 
hanya rajin menyimpan tapi tidak 
mau mengajukan pembiayaan, pa-
dahal keuntungan dari pembiayaan. 
Sedang prinsip koperasi dari, oleh 
dan untuk anggota. Karena ini kop-
erasi simpan pinjam, beda dengan 
koperasi jenis lain,” kata Mukhlisin.

Ditambahkan oleh Mukhlisin, 
dalam menjalankan usahanya, 
KSPPS Nuri Jatim memegang 
teguh prinsip-prinsip koperasi dan 
jati diri koperasi yang diorientasikan 
untuk dapat membantu, meningkat-
kan kesejahteraan ekonomi dan so-
sial dari anggota KSPPS Nuri Jatim. 

KSPP Nuri cukup banyak mem-
peroleh penghargaan. Salah satu 
di antaranya pada tahun 2019 
menerima penghargaan tingkat 
nasional dari Menteri Koperasi dan 
UKM RI. (res)
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GUBERNUR 
Resmikan 
AFC Unusa

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi  Jawa Timur, Mas 

Purnomo Hadi, mendampingi 
Gubernur Jawa Timur, Khofi fah 
Indar Parawansa, meresmikan 
AFC (Accounting and Finance 

Center) Unusa Surabaya, 
Kamis 12 Desember 2019. 

Bersamaan dengan itu juga 
diresmikan Program Kerjasama 
dengan OJK dan FKLJKD “Si – 

Pintar Keuangan Jawa Timur.”  

“Dalam ekosistem ekonomi, 
OPOP Jatim harus berjejaring 
dengan MJC – Millenial Job 

Center yang berada di Bakorwil, 
dengan klien, mentor serta peru-
sahaan e commerce dalam rangka 
penciptaan lapangan kerja,” pesan 
Gubernur Jawa Timur.

“Pemetaan cluster, perlunya 
pendampingan produk makanan 
minuman OPOP Jatim oleh BP 
POM agar dapat memenuhi pangsa 
pasar yang lebih luas dengan 
memenuhi persyaratan tertentu,” 
pesan Gubernur Jatim kembali 
menutup acara. (@ni)
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Kronik

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur mem-
berikan bantuan bencana 

banjir yang menimpa Kabu-
paten Bondowoso. Pembe-
rian bantuan dipusatkan di 

Desa Sempol Kec. Ijen, Kab. 
Bondowoso, 31 Januari 2020. 

Bantuan diserahkan oleh 
Thoriq Abdul Hakim, Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha, me-
wakili Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jatim. Selain 

itu Dinas Koperasi, Perindus-
trian dan Perdagangan Kab. 

Bondowoso bersama Pengu-
rus Pusat Koperasi Simpan 

Pinjam Kab. Bondowoso juga 
menyerahkan bantuan. Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kab. Bondowo-
so diwakili Dadan Kurniawan 

Sekretaris Dinas.

Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim Beri 

Bantuan Banjir Bondowoso
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Contohnya saja 
da lam 3  per iode KSP 

Ngesti Rahayu Sisa Hasil Usaha 
(SHU) selalu melebihi target. Pada 

Rapat Anggota Tahunan Ta-
hun Buku 2019 dilaporkan SHU 
telah mencapai 125 persen yaitu 
Rp 112.064.600. Lima puluh pers-
en dari SHU dibagikan untuk ang-
gota. Tentunya, besarnya capaian 
SHU membawa angin segar bagi 
anggota karena uang yang diterima 
semakin banyak.

“Dalam kurun waktu 6 tahun atau 
2 periode dan sekarang masuk ke 
periode ke-3 selalu mencapai target 
diatas 100 persen karena kami mem-
berikan kemudahan pinjaman kepada 
anggota sehingga dapat meningkat-
kan volume usaha,” kata Ketua KSP 
Ngesti Rahayu Titik Wahyu Istilah.

Dijelaskan Titik, SHU meru-
pakan bonus untuk anggota karena 
yang terpenting koperasi dapat me-
nyejahterakan anggotanya. 

Besarnya perolehan SHU yang 

diberikan kepada anggota berasal 
dari simpanan anggota dan transak-
si usaha. KSP Ngesti Rahayu mem-
bantu anggota dengan memberikan 
pinjaman, terutama pinjaman untuk 
pendidikan dan modal usaha. 

Selain memberikan pinjaman 
pendidikan dan modal usaha, KSP 
Ngesti Rahayu membantu anggota 
untuk mencapai impiannya agar 
bisa beribadah ke tanah suci. Untuk 
itu setiap tahun, KSP Ngesti Rahayu 
memberikan dana talangan untuk 
beribadah umroh. Dana talangan 
juga diberikan kepada anggota 
yang beragama non-muslim untuk 
beribadah rohani.

Koperasi ini berani memberi 
dana talangan yang jumlahnya 
cukup besar dan jasa pinjamannya 
lebih kecil dari pinjaman regular 
karena adanya rasa saling percaya 

a
s

2
p
d
b
a
k
N

Kekeluargaan dan go-tong royong untuk saling membantu antar ang-gota demi kesejahteraan bersama menjadi senjata yang ampuh untuk meng-hidupkan koperasi. Prinsip dasar koperasi yang sudah dijalankan Koperasi Sim-pan Pinjam (KSP) Ngesti Rahayu membawa kopera-si ini semakin berkembang dari tahun ke tahun.

KSP Ngesti Rahayu, Sidoarjo

MENYEJAHTERAKAN Anggota 
dengan PERMUDAH PINJAMAN

Berita



21Edisi I Tahun 2020

yang sudah terbentuk an-
tara koperasi dan anggota. 

«Selama ini anggota sudah 
dapat bekerjasama dan displin 

membayar angsuran dan mena-
bung. Jadi koperasi tidak takut untuk 
memberikan dana talangan, ini juga 
yang membuat koperasi semakin 
berkembang,» ujar Titik.

Berkembangnya koperasi tidak 
hanya dilihat dari kemampuannya 
memberikan dana talangan umroh 
dan ibadah rohani saja. Tetapi, kop-
erasi yang sudah berbadan hukum 
sejak tahun  2000  ini secara rutin 
mampu memberikan dana sosial 
berupa santunan bagi anak yatim. 
Bahkan, koperasi yang beranggot-
akan 700 orang ini mempunyai pro-
gram rutin melaksanakan RAT dan 
berwisata keluar kota secara gratis 
bagi anggota setiap dua tahun sekali.

KSP Ngesti Rahayu juga mem-
berikan jaminan kepada anggota 
berupa dana cadangan risiko. “Tujuan 
dana cadangan risiko ini disiapkan 
bagi anggota yang meninggal tapi 
masih memiliki pinjaman. Pinjaman 
ini akan ditutup dengan dana cadan-
gan risiko supaya tidak memberatkan 
ahli waris,” lanjut Titik.

Selain memberikan layanan 
prima kepada anggota, KSP Ngesti 
Rahayu juga memperhatikan pendi-
dikan. Koperasi yang seluruh pen-
gurusnya wanita ini mengikutkan 
pengurus, pengawas dan anggota 
pada berbagai pelatihan. Misalnya 
pelatihan perkoperasian dan keter-

ampilan yang diselengarakan oleh 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kab. Sidoarjo, diantaranya Pelatihan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Koperasi, Bimtek Bagi Analisis 
Pinjaman Koperasi serta mengikuti 
uji kompetensi SKKNI, dan lainnya.

Lahir dari Desakan Ekonomi 
Keberhasilan KSP Ngesti Ra-

hayu tidak dicapai secara instan. 
Berdirinya koperasi ini diwarnai 
dengan kerja keras dan kerjasama 
pengurus bersama anggota. Mu-
lanya, warga di Perumahan Tambak 
Rejo Indah, Kec. Waru, Kab. Sido-
arjo banyak yang membutuhkan 
dana. Adanya desakan ekonomi 
mendorong Ketua Persatuan Istri 
Purnawirawan (PERIP) ABRI Ibu Sri 
Arsumi membentuk koperasi. Bagi 
warga yang memiliki dana lebih bisa 
disimpan dan yang membutuhkan 
bisa meminjam, sehingga pada 
tahun  1990 terbentuklah koperasi 
simpan pinjam dengan anggota 
awal 32 orang.

Setelah terbentuk, koperasi ini 
membutuhkan kantor sekretariat. 
Maka dibukalah kantor sekretariat di 
rumah bendahara koperasi kala itu 
di Jl. Ikan Mas Perumahan Tambak 
Rejo Indah. Meski koperasi yang 
saat itu bernama «Rahayu» ini 
bisa memberikan pinjaman kepada 
anggota, namun Koperasi Rahayu 
belum memiliki badan hukum.

Dalam perjalanannya Koperasi 
Rahayu berkembang hingga me-

miliki aset Rp  100  juta. Capaian 
aset ini membuat Koperasi Rahayu 
membutuhkan payung hukum. Pada 
tahun 2000, Koperasi Rahayu ber-
hasil memiliki badan hukum setelah 
mengurusnya ke Dinas Koperasi dan 
UKM Kab. Sidoarjo. Sejak berbadan 
hukum Koperasi Rahayu berubah 
nama menjadi KSP Ngesti Rahayu.

Saat ini KSP Ngesti Rahayu 
semakin maju. Koperasi yang dulu-
nya hanya membuka keanggotaan 
untuk warga di Perumahan Tam-
bak Rejo Indah, sekarang sudah 
mencangkup anggota dari seluruh 
wilayah di Kab. Sidoarjo. Asetnya 
pun sudah bertambah hingga men-
capai Rp 2,5 milyar. 

“Sekarang KSP Ngesti Rahayu 
sudah punya kantor sendiri di Jl. 
Ikan Kerapu No. 11 Perumahan 
Tambak Rejo,” kata Titik.

Pada RAT Tahun Buku 2019 
yang diselenggarakan Minggu 
(26/1/2020) KSP Ngesti Rahayu 
telah menerima sertifikat Nomor 
Induk Koperasi (NIK) dari Kement-
erian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah RI yang diserahkan oleh 
perwakilan dari Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kab. Sidoarjo. Seritifi -
kat NIK merupakan identitas bagi 
koperasi yang dinyatakan aktif se-
cara kelembagaan maupun usaha.

«Semoga keberadaan KSP 
Ngesti Rahayu memberi manfaat 
untuk anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya,» 
pungkas Titik.(rere) 
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Bertempat di Gedung Business Development 
Centre kompleks Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur, Rabu (26/02), diadakan 
kegiatan Pelatihan Singkat Pembuatan Desain 
Kemasan Produk dan Menyusun Standar Op-
erasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini adalah 
bagian dari program kerja Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur yang dibiayai oleh 
APBD Tahun 2020.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Pengembangan 
Usaha, Drs. Ec. Totok Indarto, M.M. Dalam sam-
butannya Totok berpesan agar peserta mengikuti 

dengan serius dan sungguh-sungguh pelatihan ini se-
hingga ketika pulang mampu membawa manfaat yang 
maksimal dari pelatihan yang telah diikuti. 

“Jangan berhenti untuk mencari info tentang pela-
tihan-pelatihan sejenis, bisa melalui Dinas Koperasi, 
Dinas Perindag, dan dinas-dinas lainnya. Hal ini agar 
ilmu saudara-saudara sekalian terus berkembang 
mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang 
semakin maju dengan pesatnya”, demikian pesan Totok. 

Lebih lanjut Totok menyampaikan bahwa UKM seka-
rang jika ingin usahanya eksis dan berkembang harus 
melek IT, harus aktif mengikuti perkembangan melalui 

media sosial dan media-media lainnya. Tujuannya agar 
tidak ketinggalan informasi terhadap hal-hal baru yang 
bisa mendukung eksistensi usahanya. 

“Dinas mendukung jika ada UKM yang telah 
berkembang dan berkeinginan untuk menjadi instruktur, 
dengan syarat dia sudah mempunyai usaha yang eksis 
berjalan, mempunyai sertifi kat untuk kelayakan menjadi 
instruktur dengan disertai oleh portofolio pendukung 
lainnya, kemudian mengajukan proposal lalu dikirimkan 
kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, nanti akan dipertimbangkan oleh Bapak Kepala 
Dinas”, demikian Totok memungkasi sambutannya.

Narasumber kegiatan Pelatihan Singkat Pembuatan 
Desain Kemasan Produk adalah Nashrullah Hasim dari 
CV. Zona Grafi ka Mustikarya, sedangkan narasumber 
Pelatihan Singkat Menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) adalah Setio Budi Utomo, ST dari CV. 
Kreasi Mutu Indonesia. 

Pelatihan diikuti 50 orang UKM yang berasal dari 
kabupaten/kota di Jawa Timur, kemudian dibagi menjadi 
2 kelas (@ 25 orang/kelas) untuk mengikuti kelas Pela-
tihan Pembuatan Desain Kemasan Produk dan kelas 
Pelatihan Menyusun Standar Operasional Prosedur 
(SOP). (Tim Pbl)

PELATIHAN Singkat 
Pembuatan Desain 

KEMASAN PRODUK 
dan Menyusun SOP

Berita
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Teten berharap Koperasi Sim-
pan Pinjam Pembiayaan Syari-
ah (KSPPS) BMT UGT (Usaha 

Gabungan Terpadu) Sidogiri, bisa 
menjadi holding usaha bagi kop-
erasi lainnya, agar bisa berkembang 
lebih cepat lagi. Hal itu ditegaskannya 
pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
Tahun Buku 2019 KSPPS BMT UGT 
Sidogiri.

“Harus terbentuk konglomerasi 
Kopontren di Indonesia. Karena peta 
persaingan dengan usaha besar, su-
dah ketat. BMT Sidogiri ini sudah siap 
dari sisi pengalaman, kemampuan 
manajerial, hingga 
modernisasi untuk 
naik kelas menjadi 
sebuah holding us-
aha bagi Kopotren 
lainnya,” jelas Teten.

Sesuai data, per 
Desember 2019, 
BMT Sidogir i 
mampu mem-

bu-

kukan aset sebesar Rp 2,2 triliun 
dengan jumlah anggota lebih dari 
800 ribu orang, yang tersebar di 10 
provinsi dengan 221 cabang pem-
bantu. Bahkan, BMT Sidogiri sudah 
menggunakan teknologi dalam me-
layani seluruh anggota.

Dengan menjadi holding usaha, 
BMT Sidogiri diharapkan dapat men-
gakselerasi pertumbuhan koperasi 
menjadi satu kekuatan ekonomi yang 
besar. “Itu harus segera dilakukan. 
Kalau tidak, koperasi sebagai satu 
kekuatan ekonomi rakyat tidak akan 
pernah menjadi besar,” ucap Menkop 
dan UKM.

Menurut Teten, selama ini ada po-
tensi kekuatan ekonomi rakyat besar, 
tapi tidak ada kemampuan engineer-
ing mengeskalasi diri. “Hal seperti ini 
perlu kita desain secara matang. Kita 
akan diskusikan lagi lebih dalam den-
gan kalangan Kopontren di seluruh 
Indonesia,” tandas dia.

Untuk mewujudkan itu, Teten 
meminta ada keinginan bersama dari 
kalangan Kopontren, kemudian mem-
perkuat kelembagaannya. “Kelem-
b a g a a n n y a harus kita perkuat 
untuk men-
gurus eko-
nomi umat, 
agar tidak 
jatuh lagi 
ke tan-

g a n 

rentenir,” papar Teten.
Bagi Teten, potensi umat itu 

sangat besar. Namun, belum semua 
kelembagaan koperasi mampu 
menjangkau itu secara menyeluruh. 
Padahal, yang dibutuhkan umat itu 
hanyalah pembiayaan yang mudah 
dan murah. Sehingga kesejahteraan 
anggota koperasi bisa terlaksana 
sesuai harapan.

Sementara itu Ketua Pengurus 
Kopsyah BMT UGT Sidogiri, Abdul 
Majid, mengatakan program pengem-
bangan ke depan meningkatkan 
pelayanan kepada anggota. “Di sini, 
para anggota BMT UGT Sidogiri tidak 
hanya berharap SHU saja, namun 
juga usahanya bisa berkembang dan 
maju bersama koperasi,” ujarnya.

Pihaknya akan meningkatkan 
layanan digitalisasi dan mening-
katkan kelompok-kelompok usaha 
anggota dan kerjasama usaha antar 
anggota. “Kami memiliki 10 cabang di 
10 provinsi. Maka, silaturahmi antar 
cabang menggunakan digitalisasi. Ini 
sebagai bukti bahwa koperasi tidak 
ketinggalan zaman,” tandas Majid.

Ia berjanji akan meningkatkan 
kolaborasi usaha antar sesama 
anggota di seluruh Indonesia. Mis-
alnya, petani di Lumajang bisa men-

jual produknya ke Jakarta, 
Surabaya, dan lainnya. 

“Langkah ini dipasti-
kan akan memangkas 
mata rantai tengkulak. 
Sehingga, mereka bisa 

meraih keuntungan 
lebih bagus lagi,” 

imbuhnya.
(res/*)

Menkop dan UKM Berharap Kopontren 
Berbentuk Konglomerasi  

Kopontren di Indonesia. Karena peta 
persaingan dengan usaha besar, su-
dah ketat. BMT Sidogiri ini sudah siap 
dari sisi pengalaman, kemampuan 
manajerial, hingga 
modernisasi untuk 
naik kelas menjadi 
sebuah holding us-
aha bagi Kopotren
lainnya,” jelas Teten.

Sesuai data, per 
Desember 2019, 
BMT Sidogir i 
mampu mem-

bu-

meminta ada keinginan bersama dari 
kalangan Kopontren, kemudian mem-
perkuat kelembagaannya. “Kelem-
b a g a a n n y a harus kita perkuat 
untuk men-
gurus eko-
nomi umat, 
agar tidak 
jatuh lagi 
ke tan-

g a n

cabang menggunakan digitalisasi. Ini 
sebagai bukti bahwa koperasi tidak 
ketinggalan zaman,” tandas Majid.

Ia berjanji akan meningkatkan
kolaborasi usaha antar sesama 
anggota di seluruh Indonesia. Mis-
alnya, petani di Lumajang bisa men-

jual produknya ke Jakarta, 
Surabaya, dan lainnya. 

“Langkah ini dipasti-
kan akan memangkas 
mata rantai tengkulak. 
Sehingga, mereka bisa

meraih keuntungan
lebih bagus lagi,” 

imbuhnya.
(res/*)

Menteri Koperasi dan UKM, 
Teten Masduki, saat men-
gunjungi Koperasi Pondok 

Pesantren (Kopontren) 
Sidogiri, Kecamatan Kraton, 

Kabupaten Pasuruan, Minggu 
(23/2/2020) siang, melihat 

langsung kinerja koperasi yang 
sudah berkembang pesat 

beberapa tahun ini.

Berita
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Data Kementerian Koperasi 
dan UKM bersama BPS, ratio 
kewirausahaan Tahun 2014 

sebesar 1,65 %; Tahun 2016 sebe-
sar 3,1 %; Tahun 2018 diproyeksikan 
5 %. Data ini merupakan salah 
satu indikator dalam pertumbuhan 
ekonomi suatu negara. Tentunya 
bertambah tahun diharapkan ada 
kenaikan.

Kata kunci:

Selain menumbuhkan wirausa-
ha pemula, program ini diharapkan 

dapat menciptakan lapangan kerja 
dan menanggulangi kemiskinan. 
Juga diharapkan menjadi pengu-
rangan kesenjangan pendapatan 
dan peningkatan penghidupan 
berkelanjutan.

Siapa sajakah yang mendapat 

tugas menyelenggarakan WP?

Bersama Kementerian Koperasi 
dan UKM R.I. terdapat 16 Kemen-
terian, Bank Indonesia dan Para 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I. Hal ini tertuang dalam Instruksi 

 Wirausaha PEMULA

Program kegiatan Wi-
rausaha Pemula - selanjut-
nya ditulis WP merupakan 
kegiatan Deputi Pembiay-

aan Kementerian Koperasi 
dan UKM R. I. Sejak tahun 
2017 program ini digulirkan 

dalam rangka menum-
buhkan jiwa wirausaha di 

Indonesia. Sejalan dengan 
program pemerintah yang 

dituangkan dalam Instruksi 
Presiden Nomor 4 Tahun 

1995 tentang Gerakan 
Nasional Memasyarakatkan 

dan Membudayakan Kewi-
rausahaan. Demikian juga 

pada Tahun 2010 dikuman-
dangkan kembali Gerakan 

Kewirausahaan Nasional 
- GKN oleh Presiden R.I. 

waktu itu - Susilo Bambang 
Yudhoyono.

Artikel
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Presiden Nomor 4 Tahun 1995 itu. 
Pada tahun 2019, bantuan berupa 
hibah ini diberikan kepada 2.500 
WP skala mikro dengan nilai antara  
Rp. 10.000.000 - 12.000.000.

Siapakah penerima bantuan 

pemerintah ? 

Secara umum dalam Keputusan 
Deputi Bidang Pembiayaan Kement-
erian Koperasi dan UKM R.I. Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Pemerintah bagi 
Wirausaha Pemula Tahun 2019 - 
selanjutnya ditulis Juknis WP Tahun 
2019 disebutkan bahwa Penerima 
Bantuan adalah :
• Wirausaha Pemula yang telah 

memiliki usaha dan atau / rinti-
san usaha yang berpotensi 
untuk dikembangkan kapasitas 
usahanya. Usaha ini telah ber-
jalan paling singkat 6 ( enam ) 
bulan dan paling lama 3 ( tiga ) 
tahun;

• pendidikan paling rendah SLTP 
dan maksimum berusia 45 ta-
hun;

• memiliki Sertifi kat Pembekalan 
Kewirausahaan paling lama 2 
tahun;

• tidak berstatus sebagai PNS / 
TNI / Polri

• Penyandang disabilitas;
• Daerah terkena bencana
• Daerah tertinggal, Daerah Ter-

luar, Daerah Terdepan.
• (Berdasarkan Peraturan Pres-

iden Nomor 131 Tahun 2015 
tentang Penetapan Daerah Ter-
tinggal Tahun 2015 - 2019, Jawa 
Timur berada di daerah : Bondo-
woso, Situbondo, Bangkalan dan 
Sampang).
Ser ta beberapa ketentuan 

lainnya.

Persyaratan memiliki Sertifi-
kat Pembekalan Kewirausahaan  
- selanjutnya disebut Sertifikat, 
diberlakukan untuk WP Umum dan 
Disabilitas. Sedangkan WP daerah 
bencana tidak dipersyaratkan. 

Apakah semua Sertifi kat dapat 

dilampirkan sebagai Persyaratan 

WP mengajukan Proposal? 

Ternyata tidak semua Sertifi kat 
dapat diakui. Sertifi kat yang diakui 
dan dapat dilampirkan dalam pen-
gajuan Proposal adalah Sertifi kat 
yang diterima paling lama 2 ( dua 
) tahun sebelum tahun anggaran 
berjalan yang dikeluarkan oleh 
Deputi Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Manusia dan/atau 
Deputi Bidang pembiayaan dan/
atau Perangkat daerah Provinsi/
DI dan/atau Kabupaten/Kota yang 
membidangi usaha mikro, kecil 
dan menengah dan/atau institusi/
lembaga yang memiliki kompetensi 
dan bekerjasama dengan Deputi 

Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia.

Sehubungan dengan itu, Calon 
WP yang merupakan UKM di seki-
tar kita harus waspada, bahwa 
mengikut i  Pembekalan Kewi-
rausahaan haruslah dilihat siapa 
Penyelenggaranya agar Sertifi kat 
yang diterima dapat dipergunakan 
untuk keperluan selanjutnya dan 
tidak sia-sia.

Tahapan berikutnya adalah 
menyampaikan Proposal dengan 
dilengkapi persyaratan lengkap dan 
dimintakan Surat Dukungan atau 
Rekomendasi dari Dinas Kabupaten 
/ Kota. Selanjutnya Proposal disam-
paikan ke Dinas Provinsi dan akan 
diterimakan ke Deputi Pembiayaan 
Kementerian Koperasi dan UKM R.I. 
Selanjutnya akan dilakukan tahapan 
Seleksi yang akan menentukan 
Calon WP mana yang akan lolos 
Seleksi dan menerima Bantuan 
Pemerintah.

Di Jawa Timur telah terealisasi 
pada tahun 2017 sebanyak 124 
orang; tahun 2018 sebabyak 150 
orang dan tahun 2019 sebanyak 237 
orang. WP ini tersebar tidak hanya 
di Daerah Tertinggal (Bondowoso, 
Situbondo, Bangkalan dan Sam-
pang) saja tetapi juga difasilitasi 
WP daerah lainnya baik kalangan 
umum maupun mahasiswa den-
gan berbagai jenis usaha seperti 
: mebel, peternak bebek petelur, 
Pengolahan Garam Rebus, Budi-
daya Jamur Tiram, Batik, Bengkel 
Las, Genteng, Kue, Stik pedas 
berbahan cabe merah, sablon dan 
konveksi, dodol salak, olahan buah 
nanas, pemanaafatan limbah kayu 
menjadi alat musik dan perkusi, 
bakpia, lampu hias, dll.

Bagaimana dengan WP 2020?

Mari kita tunggu informasi beri-
kutnya dari Kementerian Koperasi 
dan UKM R.I. 

Dwi Onikencanawati

Pranata Humas Madya

Dinas Koperasi dan UKM 

Prov. Jatim

Artikel
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Guna meringankan beban 
masyarakat tidak mampu dan 

masyarakat terdampak Cov-
id-19, Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) Sentosa Makmur, Kediri, 
melakukan serangkaian bantu-
an sosial pada tahun 2020 ini. 

Bantuan sosial pertama peny-
erahan sumur bor dan pompa 
air kepada masyarakat di Desa 

Ringin Pitu, Desa Wonokerto, Desa 
Ngino, Desa Banjarjo, Desa Mejono, 
Desa Kayen Lor, Desa Plemahan, 
Kecamatan Plemahan dan Desa Su-
koharjo, Kecamatan Kayen Kidul. 
Keduanya di Kabupaten Kediri. Bansos 
dilaksanakan Senin (16/3/2020).

Penyerahan bantuan ini disaksikan 
Danramil 0809/18 Plemahan Kodim 
Kediri, Kapten Inf Nanang Mashuri.

Dikatakan oleh H. Buat Santoso, 
Ketua KSP Sentosa Makmur, dipilihnya 
bantuan sumur bor dan pompa air 
karena merupakan kebutuhan mutlak 
dalam keluarga. Bantuan di 271 titik, 
di mana masing-masing titik menelan 
biaya Rp 1.250.000.

"KSP Sentosa Makmur berusaha 
ikut berpartisipasi dalam mensejahter-
akan masyarakat  sesuai kemampuan 
saya, di samping itu saya tidak membe-
da-bedakan siapa yang saya bantu dan 
saya selalu koordinasi dengan kepala 
desa sehingga bantuan ini tepat sasa-
ran," kata Buat Santoso.

Bansos KSP Sentosa Makmur 
mendapat tanggapan positif dari Ke-
pala Desa Plemahan, Hj Soedjiati, dan 
Kepala Desa Sukoharjo, Darto.

“Bantuan seperti ini sangat tepat. 
Selain merupakan kebutuhan pokok, 
juga bisa meringankan beban masyara-
kat yang memang benar-benar tidak 
mampu,” kata Soedjiati.

Sementara itu Camat Plemahan, 

Dra Mari Susiawati, MM, mengapreasi 
program bantuan sumur bor dan pompa 
air dari KSP Sentosa Makmur di wilayah 
kerjanya. “Saya apresiasi sekali dan ma-
syarakat sangat antusias dapat bantuan 
dari KSP Sentosa Makmur. Dengan 
memberikan bantuan seperti ini saya 
doakan KSP Sentosa Makmur semakin 
maju, semakin lancar dan memberikan 
manfaat kepada keluarga yang belum 
beruntung di Kecamatan Plemahan,” 
kata Mari Susiawati.

Mari Susiawati berharap ke depan 
KSP Sentosa Makmur tidak hanya 
memberikan bantuan sumur bor dan 
pompa air, namun juga jamban ke-
pada warganya. Karena dari 17 desa di 
Plemahan belum seluruhnya tersentuh 
program bantuan sosial KSP Sentosa 
Makmur.

Pada 18 April 2020, bekerjasama 
dengan PT Mahkota Mitra Sentosa (PO 
Mahkota) dan Gerakan Pemuda Anshor 
Kab. Kediri, KSP Sentosa Makmur 
membantu warga Kediri yang terdampak 
Covid-19. Bantuan berupa beras 15 ton 
(Rp 9.000/kg) dibagi dalam dua tahap, 
yaitu tahap pertama 10 ton dan tahap 

kedua 5 ton. Juga bantuan 3.000 masker. 
Menurut H. Buat Santoso, saat 

ini semua harus bisa bersama-sama 
melawan wabah Covid-19. Harapannya 
dengan pemberian bantuan ini dapat 
membantu kebutuhan dan menjaga 
kesehatan masyarakat. 

"Alhamdulillah dalam kondisi pan-
demic Covid-19 seperti sekarang ini 
kita masih dapat membantu kebutuhan 
hidup sehari-hari,” kata Buat Santoso. 
Sedangkan bekerjasama dengan GP 
Anshor, karena ormas ini memiliki jarin-
gan sampai ke tingkat desa. 

Menurut Ketua GP Ansor Kabupaten 
Kediri, Rizmi Haitami Azizi, bantuan yang 
diberikan berupa beras 10 ton dan 3000 
masker,  “Bantuan ini diberikan secara 
bertahap di 26 kecamatan di Kabupaten 
Kediri," jelas Rizmi Haitami Azizi. 

Perihal dua bantuan sosial tersebut, 
kata Buat, karena tujuan koperasi adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan ang-
gota dan masyarakat sekitar. Karena itu 
KSP Sentosa Makmur berusaha me-
ningkatkan kesejahteraan anggota dan 
masyarakat, sesuai dengan misinya,” 
kata Buat Santoso.

Buat Santoso juga tidak bisa meny-
embunyikan rasa bahagianya, karena 
dalam kondisi pandemi Covid-19 ini KSP 
Sentosa Makmur masih bisa bertahan. 
“Alhamdulillah kami masih bertahan 
di tengah pandemi Covid-19 dan bisa 
meringankan beban masyarakat yang 
terkena dampak Covid-19,” kata Buat 
Santoso.(res)

KSP Sentosa Makmur, Kediri 

Beri Bantuan Sumur Bor dan 
Masyarakat Terdampak Covid-19



Berawal penetapan Kam-
pung Kue di tahun 2013 
yang berlokasi di Rungkut Lor 

Gang 2, Surabaya, mendorong Choirul 
Mahpuduah mendirikan produksi kue 
bernama Pawon Kue. Produk unggu-
lannya almond crispy. Selain almond 
crispy, Irul--sapaan akrab Choirul 
Mahpuduah--juga membuat jajanan 
tradisonal seperti risoles mayones 
dan pudding. 

Menurut Irul, almond crispy bua-
tannya biasa dibeli masyarakat seb-
agai oleh-oleh jajanan khas Surabaya. 
“Biasanya mereka beli untuk oleh-oleh, 
ya seperti kayak ikon kulinernya Sura-
baya,” katanya. 

Enam tahun lalu, ketika mengawali 
usahanya, Irul hanya membuat kue 
lidah kucing. Tahun 2014 ia mengem-
bangkan lidah kucing menjadi almond 
crispy. “Saat itu lagi trend almond 
crispy di dunia maya, makanya saya 
ingin mengembangkan usaha saya 
biar lebih banyak variasinya, walaupun 
sebetulnya beda sekali,” kata ibu satu 
anak ini. 

Memang sangat berbeda antara 
lidah kucing dan almond. Baik dari 
bahan, resep, cetakan hingga cara 
pembuatan. “Ya karena saya melihat 
peluang, maka saya langsung tangkap 
dan kemudian saya coba kembang-
kan,” kenangnya 

Bahan-bahannya cukup seder-
hana, yaitu campuran  terigu, telur, 

margarin, butter dan almond sebagai 
topping utama. “Walau sederhana ba-
hannya, tapi kita pakai kualitas tinggi. 
Dari kualitas itu pasti rasanya enak,” 
jelas penggagas Kampung Kue ini.

Bila ditanya keunikan, Irul menye-
butkan bahannya dipilih yang berkuali-
tas, ukuran kecil untuk  sekali lahap,  
hingga packgingnya yang menarik 
dan kekinian. Kukis tipis buatannya ini 
juga memiliki variasi rasa, di antaranya 
semanggi crispy, sagu keju dan nastar 
green tea. 

“Kita membuat produk ini juga 
melihat pasarnya dan mengikuti 
perkembangan, seperti dari desain 
kemasannya yang umum, namun 
kekinian. Produk saya ini juga 
sudah ijin BPOM dan halal, 
sehingga aman untuk dikon-
sumsi,” ujar wanita berusia 
51 tahun ini.  

Kini Irul meraup om-
set hingga Rp 50 juta 
lebih per bulan. Prod-
ulnya berhasil 
m e n e m bu s 
pasar nasion-
al. Tahun 2020 

ini  Irul mencoba menembus pasar in-
ternasional. “Ada yang pesan dari Bali, 
Makasar sampai Papua. Tahun ini saya 
mulai menggarap pasar internasional, 

yaitu ke Singapura,” ujarnya.
Tak hanya itu, Irul juga bekerja 

sama dengan pusat Patata Sura-
baya, Brownies Amanda Surabaya, 
Pesawat Citilink, Heroes Supermaket, 
pusat-pusat UKM di Surabaya. “Kita 
sudah kerjasama sama beberapa pe-
rusahaan di Surabaya, bulan ini saya 
masih buat 150 kotak untuk Citilink,” 
paparnya

Untuk produksi Irul dibantu empat 
orang karyawan. Mereka  setiap hari 
bekerja di rumah kue produksinya, 
mulai pukul 08.00 hingga 14.00. Sehari 
Irul mampu memproduksi almond 
crispnya 50 pack yang per kotaknya 
berisi 106-110 keping.

Irul juga jualan secara online dan 
bisa dipesan melalui aplikasi  Go 
Food. Foto produknya juga bisa dilihat 
melalui akun IG bernama PawonKue.
id.(jeli)
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hingga packgingnya yang menarik 
dan kekinian. Kukis tipis buatannya ini
juga memiliki variasi rasa, di antaranya 
semanggi crispy, sagu keju dan nastar 
green tea. 

“Kita membuat produk ini juga
melihat pasarnya dan mengikuti 
perkembangan, seperti dari desain 
kemasannya yang umum, namun 
kekinian. Produk saya ini juga 
sudah ijin BPOM dan halal, 
sehingga aman untuk dikon-
sumsi,” ujar wanita berusia
51 tahun ini. 

Kini Irul meraup om-
set hingga Rp 50 juta
lebih per bulan. Prod-
ulnya berhasil 
m e n e m bu s 
pasar nasion-
al. Tahun 2020 

melalui akun IG bernama PawonKue.
id.(jeli)



Ide memil ih l idah 
buaya menjadi bahan 
penting minuman olah-

annya ini muncul ketika di 
tahun 2012 saat desanya di 
Madiun tengah panen lidah 
buaya dan menurutnya bahan 
tersebut memiliki banyak man-
faat, seperti menyehatkan kulit 
dan mengatasi sembelit.

“Di sana daunnya tidak terlalu 
laku dijual, maka saya dan suami 
mencoba mengelola hasil panennya, 
untuk dijadikan minuman herbal, al-
hamdullilah laku,” jelas ibu dua orang 
anak ini. 

Harniati, Produksi Minuman Lidah Buaya 

Tak Hanya NIKMAT, 
Juga BERKHASIAT

-
di 

a di 
idah

bahan 
k man-
an kulit 
t.

dak terlalu 
dan suami 
l panennya,

n herbal, al-
u dua orang 

Buaya 

Di era kini banyak olahan 
minuman dengan aneka ma-

cam bahan dan rasa.Minu-
man manis dengan tampilan 

unik menjadi daya jual bagi 
persaingan kuliner saat ini. 
Walau begitu, Harniati (40) 

mencoba membuat minuman 
yang tak hanya menyegar-

kan, namun juga berkhasiat. 
Maka dia memilih lidah buaya 

sebagai bahan utama dari 
produk minuman olahannya. 
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Sebelumnya ia sempat ingin 
membuka warung makan, sambil 
mengisi waktu luang. Namun ke-
inginan tersebut dilarang oleh kedua 
orangtuanya dan akhirnya diarahkan 
untuk mengelola hasil panen kebun 
kedua orang tuanya berupa lidah 
buaya. 

Dalam prosesnya, Harniati diban-
tu tiga orang yang bekerja secara bo-
rongan, lima orang harian, satu sopir 
dan juga beberapa petani di desa. 
Dalam seminggu produksi mampu 
menghabiskan 1,5 ton atau lebih lidah 
buaya, bergantung pemesanan. 

Hasil minuman olahan herbal 
ini dapat kita temui di modern mar-
ket dan mini market dengan nama 
produknya My Koki. Tak hanya itu, 
produk minuman herbal ini juga 
sudah menembus luar Jawa Timur, 
seperti Bandung, Jogja, Kudus dan 
Semarang. Menurutnya, produknya 
memiliki unggulan, “Kita memakai 
100 persen  gula murni, jadi rasanya 
tidak terlalu manis dan dapat ber-
tahan hingga satu tahun,” jelasnya.

Awal berproduksi berada di dae-
rah Anggaswangi, Sidoarjo, tepatnya 
di rumah sendiri. Namun sekarang 

pindah lokasi di ruko 
be lakang 

Transmart 
Sidoarjo, Jl. 
Taman Tiara 
Regency, Buduran 
Sidoarjo. Perpindahan 
tersebut karena warga 
sekitar rumahnya yang tidak 
terlalu suka dengan bisnisnya

“Itu tantangannya, ketika usaha 
saya maju ada orang-orang yang 
tidak suka, maka mereka mencoba 
menuduh usaha saya ilegal dan 
mencemari lingkungan,” kata Sarjana 
Ekonomi ini. 

Walau begitu dia mengaku tetap 
tegar dan lebih baik memilih untuk 
pergi, hingga akhirnya kini mampu 
bertahan. “Dari adanya cambukan 
seperti itu, membuat saya dan 
suami tegar, dan sekarang saya 
sudah punya tempat produksi 
yang lebih luas dan strategis,” 
tambahnya. 

Sampai saat ini Harniati 
produknya sudah memi-
liki SPP- IRT (Sertifi kasi 
Produk Pangan Industri 
Rumah Tangga)  dan 
kini masih proses ke 

BPOM (Badan Penga-
was Obat dan Makanan, 

Minuman). “Biar produk saya 
terdaftar secara legal dan menuruti 

aturan pemerintah,” ucapnya
Melalui usaha sampingannya ini 

Har-
n i a t i 

mampu me-
raup omset hingga Rp 10 
juta per bulannya. Meski begitu dia 
dengan suami masih ingin mengem-
bangkan usahanya yang tetap me-
manfaatkan tumbuhan bernama 
ilmiah aloe vera ini menjadi obat 
herbal.

“Saya inginnya akan memproduk-
si obat-obatan herbal dan sekarang di 
daerah Tulangan, Sidoarjo kita sudah 
mempersiapkan tempat produksinya 
nanti, mudah-mudahan berjalan,” 
harapnya. 

Tak hanya itu, dari adanya produk-
si ini, Harniati juga berharap dapat 
memberdayakan masyarakat sekitar 
agar memiliki penghasilan tamba-
han dan menekan pengangguran. 
“Dari usaha ini saya harap juga bisa 
membantu warga sekitar dari segi 
perekonomiannya, karena saya dan 
suami percaya, kalau kita memberi 
rejeki ke orang lain maka kita juga 
akan menerimanya,” tutupnya. (jeli)
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Dalam keterampilannya mem-
buat kerajinan, Dewi--sapaan 
akrabnya--mengaku bahwa 

semua keahliannya tersebut didapat 
secara otodidak, tanpa mengi-
kuti sebuah komunitas perajin 
atau mengikuti kelas keterampilan. 
Namun ide untuk membuat sebuah 
usaha yang awalnya hanya sebuah 
tempat pensil ini didapat ketika dia 
sempat mengikuti Sanggar Seni 
Pecantingan di Siodarjo. 

“ Awalnya dari Sanggar Seni 
Pecantingan Sidoarjo itu saya 
diajak untuk berinovasi dan di-
tantang membuat kerajinan yang 
desain atau bahan pembuatannya 

jarang ditemui orang, maka saya 
berani membuat tempat pensil dari 
pelepah pisang, yang kala itu masih 
jarang ditemui,” kenangnya. 

Di rumah produksi ini, dapat 
kita temui berbagai jenis pernak-
pernik, mulai dari gantungan kunci 
biji-bijian, gantungan kunci kulit, tas 
kulit, sabuk. dompet, hingga gelang. 
Walau begitu, hampir keseluruhan 
pembuatan kerajinan tersebut 
belum memiliki brand sendiri dan 
akan diberi brand  oleh si pemesan. 
“Jadi kalau saya sebut, barang-
barang itu sebagai barang 
ritel,” jelas ibu satu anak 
dan dua cucu ini.  

Namun, di rumah 
produksi yang ber-
lokasi di peruma-
han Wisata  Permai, 

Dewi Sri Utami, 
Produsen Kerajinan 

Kulit Sapi

Berangkat 
dari 

KEJENUHAN 
Jadi BURUH 

PABRIK
Berawal dari rasa bosan men-

jadi buruh pabrik yang selalu 
harus berangkat pagi, pulang 

malam, membuat seorang 
wanita bernama Dewi Sri Uta-

mi (43) terpikir untuk membuat 
usaha yang tak perlu keluar 
rumah. Pada tahun 2007 dia 

memilih untuk memulai sebuah 
usaha kerajinan, dimulai dari 
membuat tempat pensil dari 
pelepah pisang, pensil yang 

memilki hiasan karung, hingga 
membuat tas dari karung.
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jarang ditemui orang, maka saya 
berani membuat tempat pensil dari
pelepah pisang, yang kala itu masih
jarang ditemui,” kenangnya. 

Di rumah produksi ini, dapat 
kita temui berbagai jenis pernak-
pernik, mulai dari gantungan kunci 
biji-bijian, gantungan kunci kulit, tas 
kulit, sabuk. dompet, hingga gelang. 
Walau begitu, hampir keseluruhan 
pembuatan kerajinan tersebut 
belum memiliki brand sendiri dan 
akan diberi brand  oleh si pemesan. 
“Jadi kalau saya sebut, barang-
barang itu sebagai barang
ritel,” jelas ibu satu anak 
dan dua cucu ini.  

Namun, di rumah 
produksi yang ber-
lokasi di peruma-
han Wisata  Permai, 
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Duku Tengah, Buduran, Sidoarjo, ini juga memiliki 
produk dengan lebelnyan yang dibuat Dewi  sendiri, 
yaitu tas kulit Bralint. Menurutnya, tas kulit Bralint 
memiliki ciri khas yang terlihat dari adanya rumbai-
rumbai, mirip seperti tas-tas Indian. Maka Dewi sendiri 
mengenal tasnya sebagai jenis tas Indian. 

“Brand ini juga sudah saya usahakan untuk penge-
sahan kepemilikkan, saya sudah mengurus penge-
sahan brand tas buatan saya ini,” ucap wanita yang 
kerap menjadi pemateri bisnis di beberapa kampus di 
Surabaya ini. 

Bahan kulit sapi dipilih oleh Dewi sebagai bahan 
dasar kerajinannya, karena menurutnya kulit sapi san-
gat bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan 
tangan apapun, juga bahannya yang kuat. Dari sanalah 
ia akhirnya memilih bahan kulit sapi, walau bisa dibilang 
bahan tersebut cukup mahal. 

“Saya tahu kalau bahan kulit sapi ini cukup mahal, 
maka saya harus benar-benar memanfaatkan bahan itu 
semaksimal mungkin, seperti selesai membuat tas, bekas 
guntigannya saya jadikan gantungan kunci atau manik-
manik lain, jadi sedikit limbahnya,” ucap lulusan SMP ini.   

Harga produk tas kulit ini berbeda, memiliki varian 
harga, berkisar Rp 150 hingga Rp 300 ribuan, bergan-
tung permintaan konsumen. “Tapi harganya bisa lebih 
dari itu, bergantung tingkat kerumitan tas yang dipesan. 
Contohnya  kalau untuk gelang, gantungan kunci, itu bi-
asanya kita hargai ke agen Rp 600 per gelang,” jabarnya

Setiap pemesanan, ia mengaku bisa mencapai 
ribuan, baik dari gelang maupun gantungan kunci,  
“Contohnya kemarin, ada konsumen yang pesan 5000 
gelang dan itu mereka pesannya rutin,” ujarnya. Sedan-
gkan untuk pemesanan tas Dewi  membatasi paling 
sedikit dua item. 

Dalam pengerjaannya Dewi dibantu oleh dua orang 
karyawan yang menetap di rumahnya,  delapan orang  
ibu-ibu desa sekitar dengan sistem borongan dan satu 
orang tenaga lepas sebagai perajin dan desainer. 

Bila ditanya kurun waktu pengerjaan, dengan peme-
sanan hingga ribuan, Dewi mengaku kewalahan. Na-
mun hal itu membuat dia semakin bersemangat untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan. “Saya sendiri men-
arget kalau tas itu harus selesai dalam satu minggu, 
dan seperti pemesanan gelang dan gantungan kunci 
itu dua  minggu selesai, padahal mereka menarget 
ber bulan-bulan, “ jelasnya dengan senyum semangat. 

Capaian wilayah, dari penjualan produk ini hingga 
keluar Jawa, hingga omset yang mampu diperoleh per 
bulannya berkisar Rp 50 juta. Dalam pemasarannya, 
Dewi  memasarkan produknya dengan rutin mengikuti 
acara pameran UMKM yang diadakan oleh Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jatim dan telah menjadi anggota 
dari Cooperative Trading House (CTH) Dinas koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur.

 “Dari pameran-pameran itu saya dapat kenalan, 
nambah-nambah PO dan juga kita sebagai pelaku 
UMKM merasa diberi wadah dan dimanjakan oleh 
Pemprov Jatim,” tutupnya. (jeli)
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Seringkali kita melintasi 
perempatan jalan raya 
lampu merah, kadang 

merasa terganggu oleh 
para  pegel (pengemis 

dan gelandangan) yang 
minta minta. Namun 

tidak jarang justru kita 
iba melihat mereka dan 
kemudian memberikan 
uang receh 500 rupiah. 

Pernahkah kita bertanya kepada 
pengemis itu jika uang 500 ru-
piah yang sudah terkumpul mau 

digunakan apa nantinya.....?? apakah 
juga dipergunakan untuk menyantuni 
sesama pengemis yg kurang berun-
tung...? atau anak yatim...? atau mem-
bangun masjid....? kebanyakan untuk 
membangun rumah yang besar di desa 
alias konsumtif.

Ada kalanya penghasilan seorang 
pengemis lebih besar dari PNS golon-
gan III. Coba hitung, jika setiap lampu 
merah yang menyala itu 60 detik, itu 
terdapat satu orang yang memberi 
500 rupiah. Maka dalam satu jam 
ia mendapatkan 30.000 rupiah. Jika 
dalam sehari ia bekerja 8 jam, maka 
menghasilkan Rp. 240.000,- jika sebu-
lan ia bekerja full 25 hari, maka peng-
hasilannya adalah Rp. 6.000.000,- itu 
jika yang diberikan hanya 500 rupiah. 
Ada kalanya lebih dari itu.

Tiba tiba saya melamun membay-
angkan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah. Mayoritas ang-
gotanya kaum muslim dan memiliki 
pemahaman yang sama tentang infaq, 
dan shodaqoh. Dasar ilmu pengeta-

huan mereka ini 
sebenarnya modal 
intelektual yang 
perlu di optimalkan 
manfaatnya, untuk 
turut membantu 
meringankan be-
ban saudara kita 
kaum muslim yang 
lain. Utamanya 
yang tergabung 
sebagai anggota 
koperasi (KSPPS 

khususnya). Ini justru lebih berman-
faat dari sekedar infaq yang diberikan 
kepada pengemis jalanan.

Baik infak maupun sedekah adalah 
perbuatan yang mulia yang diper-
intahkan oleh Allah untuk senantia-
sa dilaksanakan oleh hamba Allah.
Allah swt berfi rman dalam surah Ali 
’Imran/3 ayat 92 yang  berbunyi :

Artinya :
Kamu tidak akan memperoleh 

kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menginfakkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu infakkan, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui. ( Q.S Ali Im-
ran/3 ayat 92):

Dalam hadist Nabi Muhamad saw 
juga disebutkan :

Artinya :
Apabila anak Adam (manusia) telah 

meninggal dunia maka terputuslah 
semua amalnya kecuali tiga perkara, 
sedekah jariah, ilmu ang bermanfaat 
dan doa anak yang saleh untuk orang 
tuanya. (H.R. Muslim).

Dalam hadis lain juga disebutkan 
tentang keutamaan memberi daripada 
menerima atau tangan di atas lebih baik 
daripada tangan di bawah:

Artinya :
Tangan yang di atas  ( pemberi ) 

lebih baik dari tangan yang di bawah 
( yang menerima ) (H. R. Bukhari dan 
Muslim).

Dana infaq itu mungkin akan lebih 
bermanfaat jika dipergunakan untuk 
membantu anggota KSPPS dalam 
meningatkan kesejahteraan hidupnya. 
Yakni memberi bantuan pembiayaan 
usaha kepada anggota dengan akad 
“Qard” (pinjaman murni). Dengan 
metodologi bergulir, maka ketika uang 
tsb kembali ke KSPPS, maka di gulir-
kan kembali kepada anggota yang lain. 
Dan seterusnya. 

Hal ini sebenarnya merupakan 
penggalangan modal KSPPS yang 
luar biasa baik kuantitas maupun kuali-
tasnya yang memiliki nilai ibadah. Lalu 
secara teknis bagaimana mewujudkan-
nya.....?? suatu ketika, saya mendapat 
arahan dari Kabid Pembiayaan Dinkop 
Prov jatim Ibu Dian Yoshinta. Kon-
sepnya sederhana. Dengan mening-
katkan keperdulian individu terhadap 
uang 500 rupiah yang kebanyakan 

Oleh: Bambang Sigit 

Pramono, Ssos. MSi

Ayo Tingkatkan Partisipasi 
Anggota Koperasi 

Melalui Budaya Infaq 
dan Shodaqoh
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orang tidak diperhatikan, maka kitalah 
yang memperhatikannya. Kebanyakan 
dari kita jika ada uang kembalian yang 
500 itu, diabaikan. Malah dilupakan, 
karena kurang bermanfaat untuk mem-
beli sesuatu. Karena dianggap tidak 
bermanfaat, maka lebih baik diberikan 
kepada pengemis. Itulah yang perlu kita 
rubah mindset nya.

“Jangan memandang rendah uang 
receh 500 rupiah kricikan itu”. Kata ibu 
Dian. “Justru akan menjadi potensi 
besar jika kita bisa mengelolanya. Satu 
keping kricikan 500 rupiah emang kecil. 
Tapi jika terkumpul dalam satu toples, 
itu bisa berjumlah 2 juta. Dan itu harus 
diawali dari pemikiran ikhlas kehilangan 
uang 500 rupiah. Uang yang dilupakan 
itu dikumpulkan. Setiap saat masukkan 
uang 500 tersebut kedalam kaleng, 
toples, wadah apa saja yang kita ang-
gap tidak bermanfaat”. Dan segera 
lupakan...!! lupakan...!! anggap uang 
itu hilang...!! 

Shadaqah berasal dari kata sha-
daqa yang berarti benar. Orang yang 
suka bersedekah adalah orang yang 
benar pengakuan imannya. Adapun 
secara terminologi syariat shadaqah 
makna asalnya adalah tahqiqu syai’in 
bisyai’i, atau menetapkan/menerap-
kan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya 
sukarela dan tidak terikat pada syarat-
syarat tertentu dalam pengeluarannya 
baik mengenai jumlah, waktu dan 
kadarnya. Atau pemberian sukarela 
yang dilakukan oleh seseorang kepada 
orang lain, terutama kepada orang-
orang miskin setiap kesempatan ter-
buka yang tidak ditentukan jenis, jumlah 
maupun waktunya, sedekah tidak 
terbatas pada pemberian yang bersifat 

material saja tetapi juga dapat berupa 
jasa yang bermanfaat bagi orang lain. 

Bahkan senyum yang dilakukan 
dengan ikhlas untuk menyenangkan 
orang lain termasuk kategori sedekah. 
Shadaqoh mempunyai cakupan yang 
sangat luas dan digunakan Al-Qur’an 
untuk mencakup segala jenis sumban-
gan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai 
kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, 
waktu dan juga yang tidak terbatas 
pada materi tetapi juga dapat dalam 
bentuk non materi, misalnya meny-
ingkirkan rintangan di jalan, menuntun 
orang yang buta, memberikan senyu-
man dan wajah yang manis kepada 
saudaranya.

Sedekah berarti memberi derma, 
termasuk memberikan derma untuk 
mematuhi hukum dimana kata zakat 
digunakan didalam Al-Qur’an dan Sun-
nah. Zakat telah disebut pula sedekah 
karena zakat merupakan sejenis derma 
yang diwajibkan sedangkan sedekah 
adalah sukarela, zakat dikumpul-
kan oleh pemerintah sebagai suatu 
pengutan wajib, sedegkan sedekah 
lainnya dibayarkan secara sukarela. 
Jumlah dan nisab zakat di tentukan, 
sedangkan jumlah sedekah yang lainya 
sepenuhnya tergantung keinginan yang 
menyumbang.

Pengertian sedekah sama dengan 
pengertian infaq, termasuk juga hukum 
dan ketentuan-ketentuannya. Hanya 
saja shadaqoh mempunyai makna 
yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika 
infaq berkaitan dengan materi, sedekah 
memiliki arti lebih luas, menyangkut 
juga hal yang bersifat nonmateriil.
Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu 
Dzar, Rasulullah menyatakan : “jika ti-
dak mampu bersedekah dengan harta, 
maka membaca tasbih, takbir, tahmid, 
tahlil, berhubungan suami-istri, atau 
melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi 
munkar adakah sedekah”.

Dalam hadist Rasulullah memberi 
jawaban kepada orang-orang miskin 
yang cemburu terhadap orang kaya 
yang banyak bershadaqah dengan 
hartanya, beliau bersabda :  “Setiap 
tasbih adalah shadaqah, setiap takbir 
shadaqah, setiap tahmid shadaqah, 
setiap amar ma’ruf adalah shadaqah, 

nahi munkar shadaqah dan menyal-
urkan syahwatnya kepada istri sha-
daqah”. (HR. Muslim)

 
Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang 
berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 
untuk kepentingan sesuatu. Menu-
rut terminologi syariat, infaq berarti 
mengeluarkan sebagian dari harta 
atau pendapatan/penghasilan untuk 
suatu kepentingan yang diperintahkan 
Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq 
tidak mengenal nishab.

Infaq dikeluarkan setiap orang yang 
beriman, baik yang berpenghasilan 
tinggi maupun rendah, apakah ia di 
saat lapang maupun sempit (QS. 3:134)
Jika zakat harus diberikan pada musta-
hik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh 
diberikan kepada siapapun. Misalnya, 
untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan 
sebagainya (QS. 2:215) 

Infaq adalah pengeluaran sukarela 
yang di lakukan seseorang, setiap kali 
ia memperoleh rizki, sebanyak yang 
ia kehendakinya. Allah memberi ke-
bebasan kepada pemiliknya untuk 
menentukan jenis harta, berapa jumlah 
yang yang sebaiknya diserahkan.

Terkait dengan infak ini Rasulullah 
SAW bersabda : ada malaikat yang 
senantiasa berdo’a setiap pagi dan 
sore :  “Ya Allah SWT berilah orang 
yang berinfak, gantinya. Dan berkata 
yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang 
yang menahan infak, kehancuran”. (HR. 
Bukhori)

Maka kehadiran KSPPS di Jatim ini 
tidak hanya sekedar sebagai lembaga 
intermediasi tertutup, melainkan juga 
sebagai gerakan moral untuk meng-
hargai sesuatu yang dianggap remeh 
(underdog). Gerakan moral berbasis 
Syariah ini telah melahirkan PWSJ 
(Perkumpulan Wanita Syariah Jawa 
Timur). Yang berdiri sejak Pebruari 
2019 lalu, berpusat di Sidoarjo. Budaya 
selamatkan uang receh 500 rupiah 
inilah yang menjadi salah satu kegiatan 
diantara berbagai program membantu 
keberadaan KSPPS lainnya.
*) Penulis adalah Widyaiswara Ahli 

Madya UPT Pelatihan Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur.



Hadir dalam acara ini Kepala 
Dinas Perkebunan Provinsi 
Jawa Timur, Karyadi, Sek-

retaris Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, Achmad Ba-
suki, dan Ketua Umum Dewan Kopi 
Jatim, Dr KH Muhammad Zakki, Msi 
serta sejumlah pegiat kopi di Jawa 
Timur.

Ketua Umum Dewan Kopi Jatim, 
Dr KH Muhammad Zakki, Msi men-
gatakan, apa yang dilakukan saat ini 
tidak hanya sekedar integrasi hulu 
dan hilir tapi bisa menciptakan nilai 
manfaat.

“Kegiatan ini menjadi luar biasa, 
tidak hanya sekedar integrasi hulu 
dan hilir tapi menciptakan nilai 
manfaat,” ungkap Muhammad Za-
kki disela kegiatan Ngopi Bareng 
Menggenjot Ekspor dan Produksi 
dengan Penerapan SNI.

Ia menjelaskan, dalam kesempa-
tan ini pihaknya juga mengkampa-
nyekan kopi Jatim ber SNI sehingga 
bisa diterima berbagai kalangan. 
Satu di antara upaya lain yang di-
lakukan yakni mempertahankan cita 
rasa kopi untuk bisa berdaya saing.

“Harapan kami kopi Jatim ber SNI 
dapat di terima di pasar Nasional 
dan Internasional. Dewan Kopi Jatim 
akan bersama-sama terus meng-
gerakkan dan mempertahankan cita 
rasa kualitas kopi Jatim lebih baik,” 
terangnya

Sementara itu Kepala Dinas 
Perkebunan Jatim, Karyadi, men-
gatakan, di Jatim potensi lahan kopi 
arabika masih cukup luas. Ada 15 
ribu hektar sehingga masih terus 
dilakukan pengembangan.

Sedangkan terkait peningkatan 
nilai tambah di kelompok tani kopi 
kata Karyadi, pihaknya terus meng-
giatkan pengembangan kopi hingga 
hulu sampai hilir.

Dari realitas potensi kopi di Ja-
tim yang mempunyai pangsa pasar 
besar, Karyadi mendorong industri 
kopi yang belum menerapkan, untuk 
dapat menerapkan SNI. “Dengan 
menerapkan SNI dapat menjamin 
kualitas dan mutu kopi, sehingga 
pada akhirnya dapat bersa-
ing di kancah internasi-
onal,” ujarnya.

Sebagai informasi, 

berdasarkan data dari BPS, nilai 
ekspor kopi Indonesia pada tahun 
2018 sebesar US$806.878.600 
dan menurut data yang dirilis In-
ternational Coffee Organization, 
Indonesia merupakan negara kelima 
pengkespor terbesar di dunia.

Guna menggencarkan promosi 
kopi ber-SNI penyelenggaraan Fes-
tival Kopi Ber-SNI sekaligus sebagai 
salah satu kegiatan edukasi ma-
syarakat terkait syarat mutu dalam 
SNI terkait kopi.

Syarat mutu kopi intstan dalam 
SNI diantaranya, bau normal; warna 
normal; kafein minimal 2,5% (kadar 
kafein kopi instan) dan maksimal 
0,3% (kadar kafein kopi instan 
dekafein); total glukosa maksimal 
2,46%, cemaran logam seperti 
timbal maksimal 2,0 mg/kg; serta 
merkuri maksimal 0,03 mg/kg.(res)
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 Memperingati Hari 
Kopi Nasional, 11 

Maret 2020, komuni-
tas kopi di Jawa Timur 

menyelenggarakan 
kegiatan dengan tajuk 

“Ngopi Bareng” di 
Hotel Mukmin Man-

diri, Surabaya. Dalam 
acara ini sekaligus 

digelar Festival Kopi 
Ber-SNI.

manfaat,  ungkap Muhammad Za-
kki disela kegiatan Ngopi Bareng 
Menggenjot Ekspor dan Produksi 
dengan Penerapan SNI.

Ia menjelaskan, dalam kesempa-
tan ini pihaknya juga mengkampa-
nyekan kopi Jatim ber SNI sehingga 
bisa diterima berbagai kalangan. 
Satu di antara upaya lain yang di-
lakukan yakni mempertahankan cita
rasa kopi untuk bisa berdaya saing.

Dari realitas potensi kopi di Ja-
tim yang mempunyai pangsa pasar 
besar, Karyadi mendorong industri
kopi yang belum menerapkan, untuk 
dapat menerapkan SNI. “Dengan 
menerapkan SNI dapat menjamin 
kualitas dan mutu kopi, sehingga 
pada akhirnya dapat bersa-
ing di kancah internasi-
onal,” ujarnya.

Sebagai informasi, 

dekafein); total glukosa maksima
2,46%, cemaran logam seper
timbal maksimal 2,0 mg/kg; sert
merkuri maksimal 0,03 mg/kg.(res
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Daftar Koperasi dan UMKM Produksi Alat-alat Kesehatan
NO NAMA KOPERASI/ 

UMKM 
NAMA PENGURUS/ 

PEMILIK UMKM NO HP ALAMAT KAB/ KOTA PRODUK 

1 
Kopwan Lestari Desa 

Kasreman 
Ika Mardiana 0857 4865 3035 Desa Kasreman Kec.pakel 

Kab. 

Tulungagung 

masker hijab dan 

masker non hijab 

2 Sumber kehidupan Puji Lestari 08123443661 ds Winong. Kec. Kedungwaru  
Kab. 

Tulungagung 
Masker kain 

3 Crambile Indonesia Endah Sriwidyastuti 081332515458 modo-lamongan Kab. Lamongan 

Berbagai macam sabun 

(sabun mandi,hand 

soap,cuci 

piring,detergent bubuk, 

detergent cair, sabun 

lantai), hand sanitizer 

4 sriecatur sri wilujeng  085853887607 desa windu-karangbinangun Kab. Lamongan masker 

5 7-Q collection Rela Rosita 085891686962 pucuk- lamongan Kab. Lamongan 
Masker ( bahan oxfod n 

bahan Sponsboun) 

6 
Konveksi Aeesha / 

Quibele Hijab 
Agung abdillah 082245517761 Pule, Tikung Kab. Lamongan Masker kain 

7 Intan Bonde Intan 085235077009 Ds. Kare, Kec. Kare kab. Madiun Masker 

8 Ret Shirt Ita 08222522-678 
Dsn. Sumbersoko, Ds. Mejayan, 

Kec. Mejayan 
kab. Madiun Masker 

9 Ratih Handycraft Ratih 081335368827 Ds. Ngadirejo, Kec. Wonoasri kab. Madiun Masker 

10 MUD Boneka Karmi 085708174423 Ds. Ngadirejo, Kec. Wonoasri kab. Madiun Masker 

11 Nafis Craft Ani 081233081652 Ds. Kedondong. Kec. Kebonsari kab. Madiun Masker 

12 Pipit Joko Wayang Pipit 08563333525 Ds. Mojrejo, Kec. Kebonsari kab. Madiun Masker 

13 Craft Finni Yuni 085735239431 Ds. Ngadirejo, Kec. Wonoasri kab. Madiun Masker 

14 
koperasi Anugerah 

D'miya Batu 
Primi 0896 7904 9004 

Jl RA. Kartini no 9 rt 3 rw 1 desa 

junrejo kec junrejo kota batu. 
Kota Batu masker 

15 
MPA Wirausahawan 

Muslim 
Mamik Priyatno 082337680277 ds Jabalsari kec Sumbergempol 

Kab. 

Tulungagung 
Hand Sanitizer. 

16 
Kopwan Mandiri Desa 

Japanan 

Widiarti 

Purwaningtyas 
082331474977 Japanan Mojowarno Jombang Kab. Jombang Scort, Masker 

17 SAKINAH 
Elsandra Ayu 

Fransisca 
081358232094 

Dsn. Ngenden, RT 4 RW 1, Ds. 

Rejoslamet 
Kab. Jombang Masker Kain 

18 
KONVEKSI ISTANA 

MODE 
SUGIHARTONO 08123444445 

JLN. DUNGUS MANIS 18. 

MANISREJO  - TAMAN - MADIUN 
Kota Madiun Masker 

19 
KOPONTREN 

ROCHMATUL MAULA 
SEKAR SARI BASHIRO 0823 3471 6276 

SMK ABDURRAHMAN WAHID 

KARANGGENENG 
Kab. Lamongan HAND SANITIZER 

20 fathir gorden Fathir 
085 746 523 

578 
desa serut. Kec Boyolangu 

Kab. 

Tulungagung 
masker kain 

21 kalisong kukuh prasetyo 087743230240 
jl sidoluhur no 39, ds. mojosari, 

kec. Kauman 

Kab. 

Tulungagung 
masker kain 

22 
MPA Wirausahawan 

Muslim. 
Mamik Priyatno 082337680277 ds Jabalsari kec Sumbergempol 

Kab. 

Tulungagung 
Hand Sanitizer. 

23 
Koperasi Sehat 

Sejahtera 
Yoyok Hermono 085607188671 Jl.kapten tendean no300 kota kediri Kota Kediri masker kain 

24 Kopwan SRI REJEKI IDA WAHYUNI 085257290525 
JL.RAYA BROMO KARANGSENTUL 

GONDANGWETAN PASURUAN 
Kab. Pasuruan 

HAND SANITIZER, 

MASKER KAIN 

25 Azza Collection 
Atin sheta 

maratusolechh 
081333920009 ds Gilang kec. Ngunut 

Kab. 

Tulungagung 

Masker dan tempat 

cuci tangan 

26 AJITIA SHOP 
TEGUH WIDODO/FITRI 

ASIH 
081333521817 

 DESA KETANON RT.03 RW.03 

KEDUNGWARU TULUNGAGUNG 

Kab. 

Tulungagung 
MASKER KAIN 

27 Eni Kusrini Eni kusrini 0822 3157 3555 
ds Batangsaren Rt 01/ RW 06, kec 

Kauman 

Kab. 

Tulungagung 
masker kain kaos 

28 Hendra setyawan Hendra setyawan  0852 3288 4244 
Kel. Panggungrejo RT / RW 01 kec. 

TA 

Kab. 

Tulungagung 
Masker kain 

29   subandriyah 085204872096 
dsn. Curah suko-kaliwining-

rambipuji 
Kab. Jember Masker 

30 INEZ GALERY 
yenis pratiwi indah 

susanti 
085336066080 

perumahan puri bunga nirwana 

jl.pancahattawarman no.20 
Kab. Jember 

Masker (instagram, fb, 

dan website "inez 

galery") 

31 Wilsa Craft and Art 
Nur Dzaedzatul 

Hikmah 
085236405048 

Jl. Singosari 1/4 Kebonsari 

Sumbersari Jember 
Kab. Jember 

Masker (Mesdos : 

Wilsa Craft and Art, 

Wilsa Aksesoris) 

32 kopwan "Mawar" Lasmani 085745312338 Ds. Glodog Kec. Palang Kab. Tuban Kab. Tuban Masker 

33 
Kopwan Puspita 

Kencana Dermo 
Nanik Wijayati 0852 32048169 

Griya Intan Permai Blok HD -01 RT 

05/ RW 03 kel.Dermo kec.Mojoroto 
Kota Kediri Masker kain 

34 sekar arum (Khucur)  YUNANI 085646430025 JL BANDULAN IF / 21 RT 05 RW 04  Kab. Malang Masker 

35 
Kopwan Puspita 

Kencana Bandar Lor 
Siti Yulaikah 085733342545 

Kel. Bandar Lor gg 2B 3 No. 3 

RT25/ 005, Kec. Mojoroto Kota 

Kediri 

Kota Kediri Masker Kain 

36 Kopwan Srikandi 
Susanti Setyo 

Wardani 
085748330351 Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno Kab. Jombang Masker 

37 Tiense" craft Titin  085330744872 jl.kawi 18, Nologaten  Kab. Ponorogo Masker Kain 

38 Pernik By Deandra Neny KN  081330864730 
jln jend sudirman 168 ds carat kec 

kauman 
Kab. Ponorogo Masker Kain 

39 Atiya Collection Ehtiari Purweni 0896 8094 9489 DS. Plancungan Kec.Slahung Kab. Ponorogo Masker Kain 



KRATIF DI MASA KRISIS. Itulah yang dilakukan 
Ilmi Nafi ', warga Desa Tebel Timur, Kec. Gedangan, 
Sidoarjo. Perajin sepatu ini usahanya terkena dampak 
langsung pandemik Covid-19. Produksinya anjlok. 
Barang banyak tidak terkirim. Bahkan pembayaran 
sebelumnya tertahan. Menyiasati krisis, dengan mesin 
jahit yang biasa dipakai untuk membuat sepatu, Ilmi 
pun membuat masker. Sehari bisa memproduksi sam-
pai 100 masker. Dia bersyukur karena juga mendapat 
pesanan dari Fatayat NU Jatim. “Saya juga masih meli-
batkan pekerja yang dulunya bikin sepatu, sekarang 
membantu bikin masker, alhamdulillah," kata Ilmi.


