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Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur, Drs. Moh.
Zainal Arief, MM,
mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Prov. Jawa Timure, Dr
H. Mas Punomo Hadi,
menerima penghargaan
sebagai Provinsi Terbaik
I atas Progres Pendataan
Triwulan IV Tahun 2018
pada Rakor Data Angkatan I di Swiss-Belrecindence, Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan, 4
Maret 2019
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SURAT REDAKSI & DAFTAR ISI

Pakde dan Kopwan

M

asyarakat Jawa Timur mempunyai Gubernur baru, yaitu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. Keduanya
dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 13 Februari 2019, menggantikan Dr H. Soekarwo dan Drs Saifullah Yusuf.
Pakde Karwo (sapaan Dr H. Soekarwo) dan Gus Ipul (sapaan Drs Saifullah Yusuf)
pertama kali dilantik tanggal 12 Februari 2009, kemudian dilantik lagi pada 12 Februari
2014 untuk jabatan periode kedua.
Ketika baru dilantik, 12 Februari 2009, Pakde Karwo langsung menyampaikan dan
mewujudkan
visi dan misinya, yaitu “Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dan misi “Makin Mandiri Sejahtera bersawa Wong Cilik.”
Banyak catatan yang ditorehkan selama Pakde Karwo menjabat menjadi Gubernur
Jawa Timur dalam bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam bidang koperasi, di
antaranya, adalah pembentukan koperasi wanita di setiap desa/kelurahan di seluruh Jawa
Timur, tahun 2012. Tujuannya adalah memutus ketergantungan masyarakat, khususnya
wanita, pada bank titil atau rentenir.
Hingga tahun 2018 jumlah kopwan di Jawa Timur 8.506 unit. Jumlah kopwan yang aktif di Jawa Timur tersebut menyumbang 64% dari jumlah keseluruhan kopwan yang aktif di
seluruh Indonesia atau sebanyak 13.212 kopwan. Pada perkembangannya kopwan juga
bergerak menjadi kopwan syariah. Artinya, pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para
wanita itu berdasar pada aturan-aturan perbankan sesuai agama Islam.
Program kopwan juga merupakan salah satu wujud implementasi misi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri,
berdaya saing, berbasis agrobisnis/industry dan industrialisasi. Misi tersebut memiliki
sasaran untuk meningkatkan volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi
yang ada di Jawa Timur.
Pakde Karwo dan Gus Ipul berupaya dan bekerja keras untuk memajukan Jawa
Timur. Keduanya juga memberi perhatian yang lebih untuk pengentasan kemiskinan di
Jawa Timur. Salah satu program andalan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
Media Info edisi I, edisi pembuka tahun 2019, kami menurunkan laporan khusus program-program dan kebijakan Pakde Karwo dan Gus Ipul sepanjang menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Timur. (*)
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Kemenkop dan UKM
Sinergi Kegiatan
dengan
Pemkab Pamekasan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM) Republik Indonesia, Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga, selama dua hari, Kamis dan
Jumat (14-15/2/2019), melakukan kunjungan
kerja ke Kabupaten Pamekasan. Kunjungan ini
adalah yang kedua kali Menkop dan UKM dalam
sebulan belakangan.
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ERTEMPAT di Pendopo
Ronggo Sukowati Kabupaten Pamekasan, Menkop dan UKM menghadiri
kegiatan “Sinergi Pemberdayaan
Koperasi dan UKM Antara Menteri
Koperasi dan UKM dengan Pemmerintah Kabupaten Pamekasan.”
Hadir dalam kegiatan ini Direktur
Utama LPDB, Braman Setyo, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan,
Baddrut Tamam dan Raja'e Besaran serta ratusan pelaku UMKM di
Pamekasan.
Menkop menyerahkan bantuan
modal usaha kepada tiga wirausaha
pemula di Kabupaten Pamekasan.
Tujuannya untuk meningkatkan
perekonomian di bidang kewirausahaan di wilayah Pamekasan. "Bantuan ini sebagai bentuk dukungan
pemerintah pusat pada program
perioritas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan," kata Puspayoga
dalam sambutannya.

LAPORAN UTAMA

Secara simbolis pula diserahkan Menkop dan UKM kepada
penerima didampingi Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan
Wakilnya Raja'e masing-masing
senilai Rp 13 juta.
Program perioritas Pemkab
Pamekasan adalah membentuk
10.000 wirausahawan baru dalam

kurun waktu lima tahun. Program
ini dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi di sektor kewirausahaan, sekaligus program
pendukung dalam meningkatkan
ekonomi kreatif di Kabupaten Pamekasan.
"Kementerian Koperasi dan
UKM merasa terbantu dengan
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program perioritas Bupati dan
Wakil Bupati Pamekasan ini, dan
oleh karenanya, perlu adanya sinergi program," kata Menkop dan
UKM yang mengaku terkesan
dengan keramahan masyarakat
Madura ini.
Dalam kesempatan itu Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani kesepakatan "Sinergi
Kegiatan Kementerian Koperasi
dan UKM dengan Pemkab Pamekasan." Bentuknya berupa program bantuan modal usaha dan
pelatihan
keterampilan
dan
manajemen bagi pelaku usaha di
Pamekasan.
"Kami, pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan program kerja sama yang baik ini,
sehingga kami yakin dengan dorongan penuh dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM, program
perioritas kami bisa terselenggara
dengan baik," kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
Menkop juga menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Koperasi kepada tiga orang perwakilan,
SK Badan Hukum Koperasi, sertifikat hak cipta, serta dana bergulir
LPDB bagi mahasiswa Pamekasan
yang melanjutkan program doktoral
dengan jurusan ekonomi dan kewirausahaan. Dalam kesempatan itu
juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada
delapan orang, serta penandatanganan prasasti revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan.
Sebelumnya Menkop dan UKM
bersama istri dan rombongan
berkunjung ke sentra batik tulis di
Dusun Podhek, Desa Rangperang
Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. “Kami datang
ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana proses produksi
batik tulis Pamekasan, serta upaya pemberdayaan kepada para
pengrajin yang hendak dilakukan
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PROFIL UKM

Pemkab Pamekasan,” katanya.
Kunjungan Menkop didampingi
Bupati Pamekasan dan Wakilnya
bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Perlu diketahui, Kecamatan
Proppo yang berjarak sekitar
10 km dari Kota Pamekasan ini
merupakan salah satu kecamatan
dengan sentra batik terbanyak
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dibanding kecamatan lain di Kabupaten Pamekasan, yakni sebanyak 12 sentra dari total 28 sentra
batik, se-Kabupaten Pamekasan,
termasuk di Desa Rangpenang.
Dari 28 sentra batik yang ada di
Pamekasan dengan jumlah sekitar 1.200 unit usaha ini, total jumlah batik yang berhasil diproduksi
sebanyak 309.000 lembar batik
setiap tahun dengan taksiran nilai
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produksi sekitar Rp 24 miliar.
Selain untuk melihat secara
langsung sentra batik, Menteri Koperasi dan UKM tertarik
datang langsung ke Pamekasan
berkat promosi yang sedang digencarkan Pemkab Pamekasan,
baik melalui media sosial, pemberitaan media massa, maupun
melalui branding batik tulis di
semua mobil dinas milik Pemkab
Pamekasan.
Dalam kesempatan itu, Menteri
Puspayoga menyempatkan diri
berbincang santai dengan warga
setempat, seputar batik tulis, serta
proses produksi secara lesehan.
Saat ini jumlah motif batik tulis
di Kabupaten Pamekasan sebanyak 144 motif batik.
Antara lain motif Matahari, Sekar
Jagad, Tiga Dimensi, Terang Bulan
Kupu-kupu Leres, Rang-kerang
Warna, Kismis, dan Liris Jagat. “Kalau batik tulis yang menjadi branding
mobil dinas Pemkab Pamekasan
itu, adalah motif batik Sekar Jagad,”
ujar Bupati Pamekasan Baddrut
Tamam. (tim)
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Dirut LPDB-KUMKM
Berharap Sentra Batik
Bentuk Koperasi
Drs Braman Setyo berharap Lembaga Pengelola
Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (LPDB-KUMKM) sentra-sentra perajin
batik di Kabupaten Pamekasan, Madura, membentuk
koperasi. Dengan terbetuknya koperasi akan
mempermudah LPDB-KUMKM dalam penyaluran
dana bergulir melalui koperasi.
"Di sini sangat besar potensi
ekonomi kreatif dari perajin batik,
saya ingin klaster-klaster di Kabupaten Pamekasan, paling tidak
di tingkat kecamatan, membentuk
koperasi yang anggotanya perajin
batik. Hal ini agar kita lebih mudah
menyalurkan dana bergulir ke ko-

perasinya," ungkap Dirut LPDBKUMKM, Braman Setyo.
Braman mengungkapkan hal
itu dalam acara Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di
Kabupaten Pamekasan, Madura
Jawa Timur, Kamis (14/2). Turut hadir dalam acara tersebut,
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Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati,
Deputi Bidang Pengembangan
SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin,
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM
Krisdianto, Kepala Dinas Koperasi
dan UKM Kabupaten Pamekasan
Jon Yulianto, para pimpinan dari
Jamkrindo, Jamkrida, Bank Jatim,
dan pegiat UMKM dari seluruh kabupaten di Madura.
Menurut Braman, ini dilakukan
sebagai upaya LPDB-KUMKM
mendorong koperasi dan UMKM
di Kabupaten Pamekasan agar
lebih proaktif mendapatkan dana
bergulir dengan bunga rendah.
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Braman
mengungkapkan,
LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir di Pamekasan
dalam kurun waktu 12 tahun sebesar Rp 350 juta. Pihaknya akan
terus melakukan sosialisasi dan
bimbingan teknis agar koperasi
dan para pelaku UMKM lebih proaktif mengakses dana bergulir.
"Salah satu strateginya adalah
coaching clinic, bagaimana mencari solusi permasalahan yang
dihadapi selama ini. Misalnya proposal, apa persyaratannya. Tentunya itu akan ditangani tim teknis
kita dari bisnis dan syariah," kata
Braman.
Braman mengakui hampir 70
persen koperasi yang mengajukan proposal ke LPDB-KUMKM
dalam tata kelola keuangannya
masih kurang sempurna. "Inilah
bentuk dari pembinaan LPDB, supaya lebih diperbaiki dan disempurnakan lagi, sehingga mereka
bisa mengajukan kembali sesuai
dengan ketentuan SOP yang telah
kita bangun bersama di manaje-
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men baru," tambah Braman.
Karenanya, melalui coaching
clinic ini akan dibina, bagaimana
mereka menata laporan keuangannya. "Saya berharap ada peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha)
yang positif dan meningkat. Saya
tidak ingin SHU menjadi menurun,
"imbuhnya.
Braman berharap melalui Sosialisasi Program Inklusif ada dari
peserta yang mengajukan dana
bergulir, sehingga target tahun
2019 sebesar 1,5 triliun dapat tersalurkan.
"1,5 triliun di 2019 harus benarbenar tersalurkan, paling tidak dari
100 peserta, minimal 10 persen
sudah mengajukan proposal pengajuan," tandas Braman.
Sementara itu Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM
Jaenal Aripin menjelaskan, kegiatan Sosialisasi Program Inklusif
LPDB-KUMKM di Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UMKM di
Madura dalam mendapatkan dana
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bergulir.
Kegiatan ini diikuti 106 peserta,
terdiri dari koperasi 60 peserta,
BPR 23 peserta dan sisanya kalangan UMKM. Jaenal menjelaskan, keinginan koperasi dan
UMKM di Madura mendapatkan
dana bergulir sangat besar, khususnya dana bergulir syariah.
Potensi besar seperti ini yang
mendorong pihaknya menggelar
sosialisasi dan bimtek.
Dalam kesempatan yang sama,
Kadis UMKM Kabupaten Pamekasan Jon Yulianto mengatakan,
kehadiran LPDB-KUMKM sangat
membantu koperasi dan UMKM di
Pamekasan. Mereka mendapatkan solusi permodalan dengan
bunga rendah.
Pihaknya berharap perlunya
pendampingan UMKM di Pamekasan dalam pengembangan
modal usaha, mengingat banyaknya pelaku UMKM di Pamekasan diantaranya adalah PKL
(Pedagang Kaki Lima). (tim)

LAPORAN KHUSUS

D

ALAM salah satu programnya, Pakde Karwo
menelurkan
konsep
perekonomian
yang
disebut dengan Jatimnomics. Konsep ini adalah sebuah model Indonesia incorporated dalam menghadapi era perdagangan bebas
menuju pertumbuhan ekonomi
yang inklusif. Jatimnomics merupakan langkah tepat untuk menghadapi krisis karena di dalamnya
terdapat strategi pembangunan
ekonomi yang fokus memperkuat
tiga aspek utama, yakni strategi peningkatan produksi untuk
menghasilkan daya saing produk,
baik skala UMKM dan skala besar.
Untuk industri kecil khususnya
UMKM,
skemanya
adalah
stimulasi
permodalan. Untuk
mendapat akses
modal,
UMKM
terkadang mengalami ketidakadilan
jika
dibanding pe-

UMKM dan Koperasi
Penopang
Pertumbuhan Ekonomi
TAK bisa dipungkiri, fakta keberhasilan Pakde
Karwo dalam membangun dan memajukan Jawa
Timur dalam periode pertamanya memimpin Jawa
Timur, menjadi poin plus dirinya ketika mencalonkan
diri sebagai gubernur pada pemilihan Gubernur
Jawa Timur tahun 2014. Pakde Karwo pun terpilih
kembali sebagai Gubernur Jawa Timur untuk periode
2014-2019. Tepat pada 12 Februari 2014, Pakde
Karwo dilantik untuk kedua kalinya sebagai
Gubernur Jatim oleh Menteri Dalam Negeri,
Gamawan Fauzi, di Gedung DPRD Jatim.
rusahaan besar. Karena
itu, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur secara konsisten
menganggarkan APBD yang
cukup
besar
untuk stimulus
UMKM.
P a k d e
K a r w o
memberik a n
stim-
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ulus kredit murah dengan metode
loan agreement melalui perbankan. Skemanya, APBD Pemprov dibridging-kan kepada Bank Jatim
dengan bunga 2% per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank bagi BPR-BPR di
Jatim dengan suku bunga kredit
efektif sebesar 6% per tahun, lalu
BPR diperkenankan menyalurkan
dana kepada UMKM dengan bunga 7-9% per tahun.
“Suku bunga murah tersebut
sudah termasuk asuransi Jaminan
Kredit Daerah atau Jamkrida. Selain itu, suku bunga ini jauh lebih
kecil daripada suku
bunga yang diterapkan bank kepada sektor UMKM
pada umumnya
yang berkisar diatas 20% per tahun.
” katanya.
“Sebanyak 94 persen
tenaga kerja di Jawa Timur hidup
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LAPORAN KHUSUS
dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM,” kata Pakde
Karwo sambil menjelaskan berdasarkan data, pada tahun 2012
UMKM memberikan kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur
sebesar 54,98 persen dan pada
2016 kontribusinya sebesar 57,52
persen.
Persiapan yang lain adalah
pembangunan ekonomi yang merata dimulai dengan pembangunan
UMKM dan Initiative for ASEAN
Integration (IAI) yang bertujuan
mengurangi gap pembangunan
internal ASEAN. Terakhir adalah
integrasi dengan perekonomian
global, di mana harus dilakukan pendekatan koheren dalam
hubungan ekonomi eksternal dan
meningkatkan partisipasi dalam
global supply network.
Sedangkan dalam hal reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur juga menyiapkan
regulasi yang memberikan keun-

10
10
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“Sebanyak 94
persen tenaga
kerja di Jawa
Timur hidup dan
dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM,”
kata Pakde Karwo
tungan bagi pengusaha yakni
re-regulasi bagi UMKM agar semakin kuat sektor riil, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur juga memberikan government guarantee
bagi pengusaha yakni kemudahan perizinan, tersedianya lahan,
tersedianya pasokan listrik, dan
tersedianya SDM andal.
Hingga saat ini sektor UMKM
pun tumbuh subur dengan jumlah
mencapai 6,8 juta dan menyerap
banyak tenaga kerja. Jumlah itu
meningkat dari tahun 2010 yang
hanya mencapai 4,2 juta. Kemu-
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dian, pendapatan perkapita atau
pendapatan rata-rata penduduk
Jatim juga terus meningkat. Tahun
2016 lalu mencapai 3.600 Dollar AS, jauh meningkat dari tahun
2009 yang hanya 2.100 Dollar
AS. Diprediksikan, tahun 2017 ini
mencapai 3.900 Dollar AS.
Meningkatnya pertumbuhan
sektor UMKM di Jawa Timur dinilai memberikan peran yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Sektor
tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga
kerja serta memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB)
Jawa Timur. Hal ini mengingat
semakin bertambahnya UMKM
di Jawa Timur, maka semakin
banyak pula lapangan kerja dan
tenaga kerja yang terserap. Sehingga mampu menekan jumlah
pengangguran dan kemiskinan di
Jawa Timur. (*)
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Kemandirian Ekonomi Melalui
Koperasi Wanita
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur, di bawah
kepemimpinan Pakde Karwo, terus mengembangkan
program-program untuk membangun dan
mengembangkan koperasi. Sebab dengan koperasi,
masyarakat dapat lebih sejahtera, karena koperasi
bisa menghapus kesenjangan, rasa ketidakadilan yang
ada di masyarakat, serta dapat mengurangi jumlah
pengangguran.

P

ENINGKATAN kualitas
koperasi Indonesia telah
diapresiasi oleh International Cooperative Alliance (ICA). Terbukti, pada tahun
2013, Koperasi Warga Semen

Gresik (KWGS) telah diakui ICA
sebagai Koperasi Indonesia naik
lagi menjadi rangking 205 dunia.
Pengakuan dunia terhadap Koperasi Indonesia ini terjadi di era
pemerintahan Presiden RI Susilo

Edisi I Tahun 2019

Bambang Yudhoyono (SBY).
Hingga saat ini Provinsi Jawa
Timur selalu menjadi nomor satu
se-Indonesia dalam hal perkoperasian, dan yang paling membanggakan lagi adalah Jawa
Timur mendapat anugerah dengan sebutan atau menjadi provinsi
penggerak koperasi. Sebutan
tersebut diperoleh bukan karena
banyaknya jumlah koperasi atau
perkembangan jumlah koperasi
di Jawa Timur. Tetapi lebih dari itu
yaitu predikat tersebut diraih karena dinilai dari program-program
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
yang bagus dan terencana serta
semua program yang telah dibuat
dapat dipertanggungjawabkan.
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Salah satu industri kecil adalah
UMKM dan koperasi. Jumlah koperasi dan UMKM di Jawa Timur
tidak kurang dari 30 ribu koperasi
ini mampu menampung tenaga
kerja sebanyak 94 persen dari total
tenaga kerja di Jawa Timur. Menurut data survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2016 yang
dipublikasikan tahun 2017, jumlah
tenaga kerja di Jawa Timur sebanyak 20.160.000. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang diserap
perusahaan besar hanya sekitar
333.271. Sedangkan sebanyak
18.610.000 bekerja di sektor koperasi dan UMKM yang terdiri dari
tenaga kerja UMKM non pertanian
13.966.706 orang dan UMKM Tani
sebesar 4.981.505 orang.
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur melalui Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Jatim, salah satunya juga terus mengembangkan
program inklusi keuangan salah
satunya melalui program koperasi
wanita/kopwan. Kopwan merupakan salah satu bentuk upaya
pengembangan koperasi berbasis
keluarga yang ada di Jawa Timur.
Kopwan sebagai salah satu wadah aktivitas ekonomi di tingkat
desa memiliki posisi strategis
dalam menggerakkan ekonomi
lokal. Ini karena kopwan mampu

12
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memberdayakan kaum perempuan, menumbuhkan wirausaha
baru skala mikro dan kecil, serta
mampu mencegah urbanisasi,
serta menciptakan kesejahteraan
dan keamanan.
Pembangunan kopwan selain
itu juga untuk mencegah feminisasi kemiskinan yang biasanya
terjadi pada wanita single parent.
Berdasarkan data PPLS 2011, dari
1.230.042 Rumah Tangga, sebanyak 152.343 atau 12,4% kepala
RT nya adalah perempuan. Melalui misi percepatan penanggulangan kemiskinan. Pakde Karwo
menegaskan pihaknya terus meningkatkan dan menyempurnakan
berbagai program penanggulan-
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gan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan
Rumah Tangga Miskin melalui kemudahan akses modal.
Hingga tahun 2018, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah berhasil
memberdayakan perempuan melalui kopwan dengan jumlah mencapai 8.506 Kopwan di Jawa Timur.
Jumlah Koperasi Perempuan yang
aktif di Jawa Timur tersebut menyumbang 64% dari jumlah keseluruhan Koperasi Perempuan yang
aktif di seluruh Indonesia sebanyak
13.212 Koperasi. Pada perkembangannya, Koperasi Wanita juga
bergerak menjadi kopwan syariah.
Artinya, pengelolaan koperasi yang
dilakukan oleh para perempuan itu
berdasar pada aturan-aturan perbankan sesuai dengan agama Islam.
Program Koperasi Wanita
juga merupakan salah satu wujud implementasi misi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri, berdaya saing, berbasis agrobisnis/industri,
dan industrialisasi. Misi tersebut
memiliki sasaran untuk meningkatkan volume usaha UMKM dan
kualitas kelembagaan koperasi
yang ada di Jawa Timur. (*)
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A

CARA serah terima jabatan dan rapat paripurna berlangsung di
Gedung DPRD Provinsi
Jawa Timur, Senin (18/2). Dalam
pidato perdananya tersebut Khofifah memaparkan visi misinya bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil
Elestianto Dardak.
Ini merupakan pidato politik
pertama Khofifah di hadapan anggota dewan usai dilantik Presiden
Joko Widodo ( Jokowi) di Istana
Negara pada 13 Febuari 2019.
Sebelumnya Khofifah berpidato di
hadapan warga Surabaya di Tugu
Pahlawan pada 14 Febuari 2019.
Saat itu berlangsung acara penyambutannya sebagai pemimpin
Jatim baru.
Adapun visi yang diangkat
Gubernur perempuan pertama di
Jawa Timur ini adalah terwujudnya
masyarakat Jawa Timur yang adil,

Bangun Jatim
dengan

Konsep Cetar
PADA 13 Februari 2019 masyarakat Jawa Timur
mempunyai Gubernur dan Wakil Gubernur
baru, yaitu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa,
M.Si. dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.
Keduanya menggantikan Dr H. Soekarwo dan Drs
Saifullah Yusuf yang menjadi Gubernur dan Wakil
sejahtera, unggul dan berakhlak, tong royong.
Gubernur Jawa Timur 2 periode sejak 2009.
dengan tata kelola pemerintahan
yang partisipatoris inklusif melalui
kerja bersama dan semangat go-
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Ketum PP Muslimat NU ini
menjelaskan visi tersebut memiliki
dua elemen penting jika dibedah.
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Yaitu cita-cita terwujudnya keadilan, kesejahteraan, keunggulan
dan akhlak mulia pada masyarakat Jawa Timur.
Kemudian yang kedua adalah,
terwujudnya sebuah kolaborasi
besar antara pemerintah dan
masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan
semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia,
yang akan membawa masyarakat
mampu mengatasi tantangan dan
keterbatasan.
"Dalam visi kita itu ada adil, sejahtera. Maka di dalamnya ada keadilan akses seperti yang disampaikan dalam visi-misi. Keadilan
akses di dalamnya ada konektivitas atau keterhubungan, terutama
untuk wilayah selatan atau pesisir,
daerah pulau-pulau," papar Khofi14
14
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fah.
Khofifah melanjutkan dengan
memaparkan 7 misinya bersama
Emil untuk Jatim. Di antaranya,
keseimbangan
pembangunan
ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.
Termasuk terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok
masyarakat yang rentan.
Selain itu, juga pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat
Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan. "Termasuk
kemudahan akses terhadap
lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah," jelasnya.
Tak hanya itu saja, mantan
Menteri Sosial ini menambahkan,
Edisi I Tahun 2019

misi lainnya adalah tata kelola
pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. "Lalu memperkuat demokrasi kewargaan
untuk menghadirkan ruang sosial
yang menghargai prinsip kebhinekaan, dan pembangunan
yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang
ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya," tandas
Khofifah.
Dalam pidatonya di Tugu Pahlawan, Khofifah dan Emil mengatakan siap membangun Jatim
dengan konsep 'CETAR'. Konsep
ini diharapkan membawa Jatim
lebih sejahtera dan makmur.
"Seluruh warga Jatim, kami
ingin menyampaikan bahwa saya
dan Pak Emil siap melayani panjenengan (kalian) semuanya.
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Bagaimana cara kami membuktikan? Kami ingin 'memeras' Nawa
Bhakti Satya menjadi cetar," kata
Khofifah, Kamis (14/2).
CETAR itu berupa singkatan. C
berarti cepat. "Kalau ada masalah
yang dihadapi oleh rakyat, maka
seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN), dinas-dinas yang ada di
Pemprov Jatim harus cepat memberikan layanan," paparnya.
Kemudian E adalah efektif. Tujuannya agar pemerintahan bisa
berjalan efektif dan efisien."Tidak
tidak ada pemborosan, tidak ada
penyalahgunaan uang negara,"
ujarnya. T adalah tanggap dan
transparansi. "Kami ingin ASN
di dalam jajaran Pemprov Jatim tanggap terhadap kebutuhan
rakyatnya. Transparansi adalah
bagian yang ingin kita sampaikan kepada rakyat Jatim, duwet
Pemprov berapa? Dipakai untuk
apa saja? Manfaatnya untuk siapa
dan masa depan anak-anak Jatim
dapat harapan seperti apa?" katanya.
Selanjutnya, R adalah respon-

sif. "Seluruh jajaran Pemprov Jatim, kami semua jadi bagian yang
berharap bisa memberikan respon
cepat terhadap layanan-layanan
yang harus kami lakukan untuk
percepatan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat," tegas
Khofifah.
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Saat kampanye Pilgub Jatim
2019, pasangan Khofifah-Emil
memiliki program andalan yang
disebut 9 Program Nawa Bhakti
Satya. Menurutnya, ruh dari program ini adalah apa yang disebut
Khofifah dalam pidatonya, yaitu
CETAR.(*)
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WARTA
Rakornis Koperasi dan UMKM Jawa Timur

Biar Tendangannya Makin Nendang

MENGAWALI tahun 2019
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur mengadakan rapat
koordinasi teknis dengan Dinas
Koperasi dan UMKM kabupaten/
kota se-Jawa Timur. Salah satu
agenda utamanya adalah membahas rencana program kerja untuk
tahun 2020 hingga 5 tahun ke depan.
Rapat koordinasi teknis berlangsung di Hotel Savana, 31
Januari - 1 Februari 2019. Rakornis bertujuan untuk meningkatkan
koordinasi, literasi, sinergitas dan
sinkronisasi teknis dalam rangka
perencanaan koperasi dan UMKM
tahun 2020 disertai penyusunan
awal renstra untuk tahun depan.
Rapat koordinasi dimulai dengan pembukaan oleh Drs. Moh.
Zainal Arief, MM., Sekretaris Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur. Dikatakan oleh Zainal Arief,
perlunya sinkronisasi di setiap bidang dibutuhkan ruang pertemuan
yang bertujuan agar kinerja dan
16
16
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program kerja bisa sama-sama
berjalan dan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, forum ini
menjadi kesempatan untuk membahas secara tuntas strategi koperasi dan UMKM untuk 5 tahun ke
depan.
Bekal peserta rapat yang
datang dari daerah adalah rancangan program yang akan dicocokkan dalam sesi desk rapat. Desk
rapat berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu bidang kelembagaan dan
pengawasan; bidang
pembiayaan;
bidang
produksi dan restrukturisasi usaha; bidang
pemasaran; UPT Pelatihan Koperasi dan
UKM; serta desk data.
Sementara itu Dr.
Mas Purnomo Hadi,
MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur, memberi
pengarahan di awal
Edisi I Tahun 2019

acara dengan membahas mengenai kegiatan yang dicanangkan
untuk 5 tahun ke depan.
“Selama ini tendangannya program kurang nendang. Maka saya
mencoba untuk mensinergikan
dulu program 2019 atau selama
10 tahun ini. Yang terpenting, kita
satu-suarakan data. Karena tanpa
data itu kita tidak bisa membuat
rencana,” kata Mas Purnomo
Hadi.
Mas Purnomo Hadi optimis
terhadap peserta rapat mengenai
perencanaan yang akan disusun
ini akan membuat gubernur, bupati/walikota berpikir bahwa koperasi
dan UMKM itu penting dan sangat
berpengaruh dalam sisi generasi
dan ke depannya.
Mas Purnomo Hadi mencanangkan 5 program koperasi dan UMKM
yang meliputi kelembagaan, SDM,
produksi, permodalan dan pasar.
Berdasarkan data sensus ekonomi
Dinas Koperasi dan UKM Jawa
Timur, terdapat 18,94 juta tenaga
kerja yang terserap dari 12,1 juta
UMKM pertanian dan UMKM non
pertanian. (ara)

WARTA
DI tempat yang sama, pada
malam harinya diadakan sesi diskusi dengan narasumber Kepala
Biro Perencanaan Kementerian
Koperasi dan UKM RI, Ahmad
Zabadi, SH, MM, dan Setiyowati,
S.E, M.T dari Badan Pusat Statistik. Ahmad Zabadi memberi paparan arah kebijakan pemberdayaan koperasi ke depan, dan
Setiyowati menyampaikan data
peranan koperasi dan UMKM
Jawa Timur.
Di dalam paparan kebijakan
yang disampaikan Ahmad Zabadi
meliputi kegiatan prioritas seperti start-up, KUR, sertifikasi
pendampingan, sertifikat hak atas
tanah, dana bergulir, standarisasi,
e-commerce, dan pasar rakyat.
“Tahap pertama, kita harus
mengajak dan mendorong kaum
generasi milenial untuk menjadikan peluang bisnis sebagai alat
instrumen pengembang usaha
mereka. Tahap kedua, koperasi
harus melakukan pendataan sebagai alat perencanaan dua - tiga
tahun ini. Setelah itu kita dapat
menetapkan hukum-hukum kebijakan program untuk menstimulasi sekaligus membangun satu
kesatuan bersama untuk menjadi
perhatian pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat,” kata
Zabadi.
Ahmad Zabadi mengakui percepatan yang dilakukan Jawa
Timur patut diberi penghargaan
karena 31 kabupaten di 38 kabupaten/kota mendapatkan alokasi
insentif dan koperasi yang bersertifikat tercatat ada 145, sementara
koperasi aktifnya ada 142. Ahmad
Zabadi memaparkan sertifikasi di
beberapa daerah yang tertinggi
seperti Kota Mojokerto. Daerahdaerah yang memiliki persentase
yang rendah diharapkan dapat
meningkat di tahun 2019 dan menyelenggarakan RAT.

Jumlah UMKM di Jatim
Terbanyak se-Indonesia

Selain itu, Ahmad Zabadi memberi simulasi untuk menjalankan
aplikasi Kementerian Koperasi
dan UKM yang bisa diunduh di
Play Store pada Android. Hal ini
bertujuan sebagai informasi seputar koperasi dan UKM seperti simpan pinjam, ODS Koperasi, dan
masih banyak lagi.
Selain Ahmad Zabadi, Setiyowati, S.E, M.T dari Badan Pusat
Statistik juga mengisi acara pada
forum untuk memberikan data
mengenai peranan koperasi dan
UMKM Jawa Timur. Setiyowati memaparkan peranan UKM (Usaha
Kecil Menengah) yang akan mampu mendongkrak perekonomian di
kabupaten atau daerah di Jawa
Timur. Setiyowati mengakui bahwa UKM terbesar di Indonesia ada
di Jawa Timur. Menurutnya, UKM
merupakan usaha yang tidak bergantung pada pemerintahan, tahan banting dan mandiri.
Setiyowati juga memaparkan
UMK (usaha mikro kecil) pada
sensus perekonomian tahun 2016
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menjadi solusi ketika ada PHK besar-besaran. Bidang yang paling
banyak dilakukan adalah perdagangan non pertanian.
Peserta rapat diberi kesempatan untuk saling berbagi dengan
permasalahan yang ada di daerah
masing-masing dan mendapatkan
pencerahan di dalam forum ini.
Acara terakhir yang dilakukan di
hari kedua yaitu pencocokan data
yang sudah dibawa oleh masingmasing perwakilan daerah sesuai
dengan bidang yang telah diinformasikan pada forum.
Selalu ada harapan dari pembentukan acara forum yang mendatangkan kepala dinas serta
perwakilannya. Kadis Koperasi
juga berharap, rapat koordinasi
ini bisa menjadi forum yang membahas solusi atas permasalahanpermasalahan yang lalu agar tidak
terulang lagi di tahun sebelumnya.
Setelah pencocokan program ini
dikomunikasikan, maka program
tersebut dapat berjalan dengan
baik dan lebih baik.(ara)
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Gubernur Ajak UMKM
Kuasai Pasar Digital
PELAKU UMKM di Jawa
Timur harus bisa menguasai pasar
digital. Pasalnya, dengan mengusai pasar digital, pelaku UMKM
di Jawa Timur bisa menjangkau
pasar lebih luas.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr H. Soekarwo, dalam “Seminar Nasional
Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital”
dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (7/2).
Tampil sebagai narasumber
dalam seminar ini, selain Pakde
Karwo—sapaan Dr H. Soekarwo—
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Direktur Bank Rakyat
Indonesia, Suprajarto, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM),
Gati Wibawaningsih, Kepala Di18
18
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nas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur, Dr H. Mas Purnomo
Hadi, dan Direktur Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GABKI), Joko Supriyono.
Dikatakan Gubernur, era digital saat ini menuntut UMKM bisa
menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk asing.
“Kalau konsep menjualnya masih
konvesional maka UMKM akan
tertinggal. Sudah saatnya mereka
menguasai pasar digital, sehingga
jangkauan dagangnya tidak terbatas,” ungkap Pakde.
Digitalisasi, lanjut Karwo, bukan tanpa risiko, tetap akan ada
yang dirugikan, salah satunya padat karya bisa tergerus. “Efek dari
digitalisasi pastinya akan mengurangi jumlah tenaga kerja, berarti
padat karya akan hilang," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas
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Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur, Dr H. Mas Purnomo Hadi,
dalam seminar tersebut membawakan tema “Pers Menguatkan
Ekonomi Kerakyatan Berbasis
Digital.”
Dikatakan
Mas
Purnomo
Hadi, selama ini pers mempunyai
peran mendukung pengembangan UMKM. Dukungan itu adalah
sebagai agen penyebaran informasi potensi pasar, pembiayaan
dan program pemerintah. Pers
juga mendorong adanya inovasi
UMKM. Dan yang lebih penting
lagi pers mempunyai peran sebagai media promosi produk.
Mas Purnomo Hadi dalam
seminar yang dihadiri ratusan
undangan, termasuk dari kalangan UMKM ini, mengajak media
massa untuk membuka rubrik
atau kolom pojok UKM, sebagai
media promosi produk UMKM.
“Kami juga berharap pers menjadi
media konsultasi bagi para pelaku
UMKM dan mencintai produk
dalam negeri, khususnya produk
UMKM Jawa Timur,” katanya.(ita)

WARTA

Koperasi dan UKM Jadi Bahan
Uji Kompetensi Wartawan
Jawa Timur

DALAM meningkatkan profesionalitas para jurnalis, PWI Jawa
Timur Jl. Taman Apsari Surabaya,
Sabtu (24/11/2018) menyelenggarakan UKW (Uji Kompetensi
Wartawan). Peserta UKW berasal
dari seluruh Jawa Timur. Dengan
tema "Menuju Wartawan Profesional dan Kompeten".
Kegiatan UKW angkatan ke 25
digelar oleh PWI Jatim bekerjasama dengan Bank Mayapada yang
diselenggarakan di Gedung AA
Azis PWI Jatim, selama dua hari
mulai 24-25 November 2018. Dengan adanya acara ini maka secara
nasional PWI sudah menggelar
360 UKW dan jumlah wartawan
yang dinyatakan kompeten sebanyak 10.011 orang.
Sebanyak 44 orang peserta
dibagi menjadi tiga kelas, yakni
Kelas Muda, Kelas Madya dan Kelas Utama. Kemudian dibagi lagi
menjadi 5 kelompok dengan satu
penguji. Terdapat 5 tim ahli dalam
bidang masing-masing profesi

yang disesuaikan setiap temanya.
Pemberian materi dari penguji ini
bertujuan untuk meningkatkan
profesionalitas seorang wartawan.
Juga terdapat sesi wawancara
di mana salah satu narasumbernya Drs. Zaenal Arief, MM (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM
Prov. Jawa Timur). Zainal Arief,
mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
membantu memperdayakan koperasi di Jawa Timur, baik koperasi
besar maupun kecil. Salah satunya yakni Koperasi Wanita (Kopwan). Hal ini dilakukan Dinas Koperasi dalam rangka mengurangi
pengangguran. Selain itu juga
membuka lapangan pekerjaan
dan meningkatkan perekonomian
masyarakat.
Jumlah koperasi di Jawa
Timur sekitar 33.000 dengan jumlah UKM 4,2 juta di tahun 2006.
Perkembangan UKM tidak luput
dari profesionalitas koperasi sebagai pembinanya. Karena visinya
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adalah mengembangan UKM untuk meningkatkan masyarakat di
bidang usaha dan sekaligus meningkat di setiap tahunnya. Pada
tahun 2012, jumlah UKM meningkat menjadi 6,8 juta. Dari hasil
sensus nasional tahun 2016 jumlah UKM mencapai 9,5 juta. Terakhir tahun 2017 mencapai 12,1
juta UKM di Jawa Timur.
Ada 5 program dalam meningkatkan kualitas administrasi koperasi dan UKM, yaitu kelembagaan,
meningkatkan produksi, peningkatan akses pembiayaan, dan
peningkatan sukses pemasaran.
Kelima program tersebut bersinergi dengan pemerintah provinsi,
akademisi, perbankan dan market place. Mengingat UKM sangat
membutuhkan pembinaan dalam
meningkatkan produknya, agar
lebih berkualitas dan berstandart
nasional. Dalam perkembangannya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Jawa Timur cukup
tinggi. Hampir 57,3 % disumbang
dari hasil UKM.
Oleh karena itu, Dinas Koperasi mendorong UKM agar mempunyai kualitas berstandart nasional.
Melalui program pembinaan dan
pelatihan, baik SDM maupun segi
kualitas produk. Program-program
dari pemerintah provinsi melalui
Dinas Koperasi tersebut bertujuan
membuat lembaga UKM menjadi
kuat. Mampu berproduksi dengan
baik dan memiliki ijin edar usaha
dari BPOM, sehingga mampu
menembus pasar. Seperti yang
diungkapkan oleh Zaenal Arief.
(tejo)
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PROFIL UKM
Wati Yahya, Produsen Olahan Abon Ayam

Bermula dari Abon Kardus
Fenomena abon ayam
yang direkayasa
produksinya berbahan
dari kardus, pernah
ramai dibicarakan
melalui tayangan TV.
Mengetahui fenomena
kecurangan pembuat
abon ayam yang
terjadi di industri
makanan, tidak
sengaja membuat hati
Wati Yahya tergugah
untuk memproduksi
abon ayam ala
rumahan yang sudah
diuji coba kesehatan
dan kelayakannya.

SEBELUMNYA Wati mencoba
membuat abon untuk keluarganya yang juga dicicipi oleh warga
sekolah TK di dekat rumahnya dan
mendapat respon bagus. “Berawal dari itu saya mulai menerima
pesanan,” kata Wati Yahya.
Rasa abon ayam yang sederhana dengan komposisi yang pas
dan lezat, menjadikan abon ayam
produksinya layak untuk dipasarkan lebih banyak. Produk yang
ditawarkan Wati terdiri dari abon
ayam dengan berbagai macam
ukuran dan kemasan. Produk
lain yang diproduksi Wati berupa
balado kentang. Namun ia masih
20
20
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fokus dan berpusat pada pengembangan abon ayam, karena peluang dan pasarannya cukup bagus
untuk meningkatkan pendapatan.
Di tahun 2010, Wati dibantu
oleh anggota keluarganya dan
2 orang karyawan dalam memproduksi abon ayam. Wati mampu
membuat 7 kilogram abon ayam
dalam satu hari. Untuk membuat
abon ayam sebanyak 7 kilogram,
Wati membutuhkan 60 ekor ayam
yang hanya diambil bagian tertentu dan tanpa lemak.
Di dalam dapur kecilnya, yang
terletak di Jalan Raya Kawi No 58,
Magetan, Wati mengolah daging
ayam yang sudah disuwir-suwir
dan dimasak selama 1 jam dengan bumbu-bumbu. Daging ayam
harus diaduk selama 1 jam tanpa
henti agar tidak gosong. Setelah
dimasak, daging abon yang sudah matang dimasukkan ke meEdisi I Tahun 2019

sin pengering agar bisa terbentuk
menjadi abon. Keunggulan produk
abonnya yang selain lezat, juga
tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Hanya dengan ketumbar dan garam, abon ayam
Wati bisa tahan di suhu normal
sampai 1 tahun.
Wati berbagi cerita mengenai
pengemasan yang ia lakukan,
dibantu oleh Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Magetan. Di
setiap kemasannya terdapat kadar
kalori yang sudah diuji coba di laboratorium. Bermodal Rp 50.000,
kini modal yang dibutuhkan Wati
bisa mencapai Rp 800.000 – Rp 1
juta dalam 1 kali produksi. Omzet
yang didapatnya pun berkisar Rp
40 juta per bulan. Pesanannya
mulai ramai menjelang musim
lebaran dengan omzet yang juga
lebih naik dari biasanya.
Abon ayam Wati dipasarkan

PROFIL UKM

melalui online, dengan bantuan reseller. Wati juga sering mengikuti
bazar rutin yang diadakan pemerintah provinsi dan rajin mengikutii
pameran-pameran. Alhasil, darii
mengikuti pameran dan memilikii
reseller dari kalangan anak kulia-han tersebut, produk abon ayam
m
Wati bisa terjual di Probolinggo,,
Pacitan, bahkan sampai di Ru-sia, Kairo, dan masih banyak lagii
produk yang sudah terjual ke be-berapa daerah di dalam negeri.
Ketika ada bencana alam yang
g
terjadi di Donggala, Sulawesii
Tengah, Wati berpartisipasi untukk
menggalang dana. Dari sanalah
h
ada seorang ustdaz yang mem-borong dagangannya dan minta
a
dikirimi beberapa kali.
Kemasan yang untuk dikirim ke
e
luar negeri pun tidak sama dengan
n
pengiriman di dalam negeri. Pem-a
beli di luar negeri tidak menerima
kemasan yang dibungkus plastik,,
melainkan dibungkus menggunak-an kertas.
Selain itu, produknya juga bisa
a
ditemui di toko swalayan di sekitarr
Magetan.
Produk abon ayam Wati juga
a
layak untuk bermitra dengan su-permarket, seperti Alfamart dan
n

Indomaret. “Setelah bersama suaminya menghitung keuntungan
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merasa terbebani dengan modal
dan kerja sama terhadap beberapa outlet yang rumit pembayarannya. Tetapi ia tetap berusaha
untuk bertahan menjalankan usahanya. Bagi Wati, untuk menjadi
UKM yang sukses perlu diawali
dengan kemauan untuk maju.
“Seperti UMKM di Malang,
mereka kok bisa maju. Masa kita
nggak? Di bidang ini, menurut
saya masih belum tersentuh. Saya
kepingin ada yang membanggakan dari daerah saya. Saya biasanya juga menerima pesanan
oleh-oleh untuk dinas-dinas,” tutur
Wati berbagi cerita.
Konsisten mutu juga perlu diperhatikan, Wati berharap produk
yang dihasilkan selalu konstan
rasa enaknya. (ara)
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Suparno, Perajin Bambu Magetan

Tetap Bertahan
Tanpa Mesin

MBAH Parno, panggilan akrab
Suparno, perajin anyaman bambu yang sudah menggeluti dunia
menganyam bambu sejak tahun
1980-an hingga saat ini tetap konsisten untuk mengembangkan UD
Bambu Murni yang ada di Dusun
Kwatangan RT 01 RW 01 Desa
Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
“Saya memilih menjadi perajin
bambu sederhana saja, yaitu hanya ingin bisa bertahan hidup seperti yang lain,” kata Mbah Marno
kepada Media Info Koperasi dan
UKM.
Karyawannya pun sampai saat
ini sebanyak 25 orang. Ia memilih
menganyam bambu karena ingin
memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarganya. Mbah Parno mem22
22
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a anyaman bambu
at
bamb
b
bu sepertiti kerk
buat
ang buah, wadah parcel, piring
anjang
kotak tissue, lampu,
bambu,
petani dan masih
capil
banyak lagi. Mbah
menerima
Parno
sesuai
desain
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pesanan yang diinginkan pelanggan. Jenis
anyaman yang rutin
dan sering terjual habis
adalah keranjang buah
dan parcel.
Bahan baku yang utama dalam usaha Mbah
Parno adalah bambu
berjenis bambu apus.
Bambu apus yang bagus
untuk dianyam itu yang
berumur sekitar 2 tahun.
Biasanya bahan baku
tersebut dikirim dari Kabupaten Ngawi, karena
bambu dari Kabupaten
Ngawi memenuhi kualifikasi untuk dianyam supaya lebih tahan lama
dan lebih halus. Di Magetan, bambunya relatif
terlalu kecil sehingga
kurang untuk diolah menjadi bahan produksi.
Langkah pertama yang dilakukan untuk menganyam adalah
bambu-bambu dipotong hingga
tipis, lalu dikeringkan, setelah dikeringkan maka diasah dan mulai
untuk dibentuk sebagai anyaman.
Untuk membuat keranjan bambu,
tidak sepenuhnya bambu tetapi
ada bahan tambahan kayu untuk
melapisi bagian tertentu agar lebih
kuat.
Dalam satu hari, satu perajin
bambu bisa mengerjakan
20 buah anyaman.
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“Saya tidak pernah menghitung
berapa jumlah yang saya hasilkan, selama pesanan anyamannya
sudah terpenuhi,” katanya. Tap
Mbah Parno tetap membuat untuk stok barangnya. Mbah Parno
memberi kesempatan dan menerima hasil anyaman dari tetanggatetangganya, juga perajin lainnya.
Hasil anyaman yang sudah jadi
dibeli oleh Mbah Parno dan disetor ke rumah produksinya, lalu
didistribusikan ke tempat pemesan. Hal ini dilakukan Mbah Parno
karena untuk stok barangnya, juga
ingin membantu sesama perajin
agar hasil kerajinannya bisa didistribusikan melewati Mbah Parno.
Pesanan akan ramai dan stok
barang mudah habis jika musim
kemarau, Mbah Parno menghitung biasanya di bulan ke tiga
pesanan akan ramai-ramainya.
Ketika musim hujan, produksi memang tidak terlalu banyak karena
untuk pemeliharaannya cukup sulit sehingga produksi tidak sebanyak di musim kemarau.
Mbah Parno optimis terhadap
pemasaran anyaman bambunya.
Sudah memiliki pelanggan tetap
itulah yang membuat Mbah Parno
terus berproduksi. Dan perminta-

annya pun berjenis keranjang
buah. Pengirimannya pun juga
sudah didistribusikan ke Jakarta,
Surabaya, Tulungagung, Ngawi,
Mojokerto, dan masih banyak lagi.
Namun Mbah Parno merasa kesulitan untuk mengirim barang ke
luar pulau. Resiko yang diambil
cukup tinggi dan ongkos pengiriman pun tinggi. Mbah Parno bercerita, kalau bambu dikirim melalui
kapal, kurang udara justru akan
merusak kualitas produk itu send-
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iri seperti jamur karena lembab.
Apabila dikirim melalui jalur udara,
biayanya sangat tinggi sehingga
pemesan butuh biaya produksi
yang lebih banyak daripada pemesan di dalam pulau Jawa.
Selain itu, selama ini pemesanan yang rutin dilakukan Mbah
Parno biasanya mengikuti pameran-pameran. Mbah Parno selama
ini hanya menitipkan barangnya
saja jika ada pameran-pameran
dan tidak ikut menunjukkan diri
jika produk itu adalah hasil kerajinan tangan miliknya. Alhasil, tidak
jarang karyanya diakui oleh pihak
lain. Namun Mbah Parno tidak
pernah mempermasalahkan hal
itu.
Omset yang diterima Mbah
Parno berkisar Rp 30 juta per bulannya. Prospek anyaman bambu
ini sebenarnya cukup tinggi. Di
mall modern, juga menggunakan piring dari anyaman bambu.
Peluang inilah yang disampaikan
oleh teman-teman dan sejumlah
pemerintah daerah untuk terus
mendukung perkembangan Mbah
Parno dalam memproduksi kerajinan bambunya. (Ara)

23
edisi 2 Tahun 2018 23

PROFIL UKM
Asrori, Produsen Mancho Trenggalek

Bertahan dalam
Segala Situasi

BERAWAL dari meneruskan
usaha mertuanya memproduksi
kue mancho, Asrori semakin bersemangat mengembangkan kue
khas Trenggalek itu. Diakuinya,
memproduksi mancho membutuhkan proses yang panjang dan
ketelatenan dan ketabahan dalam
pemasaran.
Usaha menawarkan mancho
dari toko ke toko dilakukan Asrori
sebagai awal strategi pemasaran
di luar lingkungan tempat tinggalnya, Desa Wonorejo, Kecamatan
Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Bermodal keyakinan, Asrori
bersikukuh mengenalkan mancho
ke masyarakat secara perlahan.
Selain mengenalkan mancho ke
masyarakat secara luas, jemput
bola yang dilakukan Asrori berlandas kuat pada harapannya bahwa
mancho suatu saat akan dikenal
oleh banyak orang.
Adapun mancho sendiri yang
pada saat itu masih berbentuk
panjang dan original, dibungkusnya dalam plastik bening kemudian disulutkannya bagian ujung
atas plastik menggunakan api
kecil. Beroleh perjalanannya menjajaki berbagai toko inilah yang
menginspirasinya melihat bentuk
kemasan-kemasan makanan seperti aneka kue yang dikemas menarik dan memiliki sebuah nama
cap tersendiri dalam kemasannya. Membuat Asrori tertarik dan
berkreasi memperindah kemasan
mancho buatannya.
Dari kemasan inilah mancho
buatan Asrori berpeluang besar
diterima masyarakat. Lagi-lagi,
24
24
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dengan modal keyakinan teguh
dan pikiran positifnya, ia akhirnya
mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, mulai
binaan seperti kemasan, pemasaran, pameran dan lain sebagainya. Hal ini membawa berkah
pada perkembangan usaha manchonya. Sehingga ia berinovasi
membentuk manchonya berukuran kecil-kecil dari sebelumnya.
Mancho sendiri adalah makanan berbahan dasar ketan dengan
kombinasi wijen yang menyelimuti bagian luarnya. Dalam proses
pembuatan, Asrori mengaku tidak
gampang dalam membuat mancho. Karena prosesnya yang cukup rumit dan membutuhkan waktu
yang cukup lama.
“Tidak ada resep khusus dalam
membuat mancho. Istilahnya kalau bikin roti kan sekian tepungnya itu pasti jadi. Kalau mancho
tidak seperti itu. Karena setiap
ketan itu tidak akan sama takaran
airnya. Jadi buatnya berdasarkan perasaan, main perkiraan. Itu
yang bikin sulit karena digunakan
sebagai adonan kerupuknya,” tu-
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turnya menjelaskan dengan antusias.
Selain ketan dan wijen, bahan
baku lain dari mancho yakni gula
merah, tepung beras, dan pasir.
Gula merah yang digunakan Asrori dipasok langsung dari buatan
lokal Trenggalek karena memiliki
kualitas rasa yang pas jika dibandingkan dengan produk gula merah
Blitar yang cenderung lebih asin.
Sedangkan tepung beras digunakan sebagai bahan pencegah
lengket antara adonan kerupuk
dengan tempeh atau wadah yang
digunakan sebagai alas saat menjemur adonan tersebut.
Jika dihitung, produksi mancho membutuhkan waktu sekitar
5 hari, mulai dari proses perendaman, pembuatan adonan, proses
tumbuk, proses penjemuran, proses pendiaman, hingga proses sangrai. Mula-mula ketan direndam
selama 2 malam. Kemudian ketan
dicuci, ditiriskan, dikukus sampai
menjadi jadah. Selanjutnya ditumbuk menggunakan lesung dan alu.
Proses penumbukan ini dilakukan khusus menggunakan alat
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tersebut guna menghasilkan cita
rasa yang berbeda apabila ditumbuk
menggunakan mesin. Setelahnya,
ditipiskan dan dijemur, kurang lebih
4 sampai 5 jam. Lalu didiamkan selama semalaman. Baru keesokannya, mancho sampai pada akhir
yakni disangrai menggunakan pasir. Melalui proses sangrai inilah,
yang menjadikan mancho dapat
bertahan lebih lama jika dibandingkan melalui proses penggorengan
menggunakan minyak.
“Membuat mancho membutuhkan keuletan dan kegigihan.
Sehingga tidak semua orang
dapat berhasil membuat mancho.
Apalagi jika musim penghujan,

Ir. Mokhammad Siswanto, S.H., MM, Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan
Kabupaten
Trenggalek,
mengatakan
bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan
berbagai upaya bantuan untuk pengembangan UMKM,
khususnya kue mancho.
Pengembangan itu di antaranya:
1. Melalui perbaikan kemasan.
Pemkab Trenggalek juga menyediakan kemasan kardus
untuk segmen pusat oleholeh atau sebagainya. Sedangkan kemasan lokal dikemas
berbeda. Salah satu contoh
seperti mancho produksi Asrori.
2. Bantuan pemasaran yang
meliputi lokal, regional dan
nasional. Seperti lokal misalnya pesta rakyat memperingati Agustusan. Selain itu,
pameran gebyar UKM seperti
bekerja sama dengan Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur selama dua tahun
berturut-turut di tahun 2016

adonan mancho yang seharusnya
dijemur 4 sampai 5 jam dalam sehari dengan mengandalkan panas
matahari, saya antisipasi dengan
membuat jemuran dan menggandakan waktu jemur yang sedikit
lebih lama,” katanya.
Kendati demikian, kendala lain
yang dihadapi Asrori yakni bahan
baku yang mengalami kenaikan
harga secara terus-menerus. Di
samping itu, Asrori hanya bisa bertahan dalam segala kondisi dengan tetap memproduksi mancho.
Meskipun harga bahan baku yang
kian terus menaik, ia mengaku tidak tega menaikan harga produk
mancho yang diproduknya. Seti-

dan 2017.
Begitu pun dengan pameran.
Contohnya
pameran
di
wilayah Surabaya, di wilayah
Blitar yakni Pameran Jadul.
Kemudian
Palembang,
Samarinda,
Balikpapan,
Makasar seperti di tahun
2017 memperingati Hari Koperasi Nasional, di Jogjakarta
yakni workshop batik dan lainlain. Adapun di luar Jawa seperti Bali kegiatan workshop
bekerja sama dengan Pusat
Oleh-oleh Krisna.
3. Bantuan peralatan. Contohnya seperti Asrori yang
dapat bantuan berupa seller
berjalan. Pemkab Trenggalek
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daknya, usahanya kini sudah
merambah ke luar wilayah Trenggalek, meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung dan Malang.
Dalam sehari Asrori bisa memproduksi mancho dalam 2 adonan
sekaligus, sehingga 3 hari sekali
Asrori bisa memproduksi sekitar 500 bungkus mancho dengan
berat kemasan 150 gram. Asrori
dibantu tenaga kerja 16 orang.
Sedangkan untuk sekali pengiriman bisa mengantarkan mancho
sesuai jumlah permintaan dengan
model grosir. Bagi Asrori, dengan
grosir ia dapat mengambil untung
sedikit namun permintaan dapat
berjumlah besar. (res)

menyesuaikan kebutuhan
masing-masing UKM.
4. Melalui
permodalan.
Terdapat kerjasama dengan PT INKA dan Pelindo III. Sedangkan untuk
usaha-usaha besar juga
telah dikoordinasikan untuk
bekerja sama dengan bank
tertentu. Seperti halnya Asrori yang bekerjasama dengan Bank Mandiri. Sehingga
UKM yang sulit mendapatkan
modal usaha, diarahkan ke
PT INKA, Pelindo III, maupun
Telkom dengan bunga murah
sekitar 3% per tahun.
“Di samping itu Pak Emil
Dardak saat menjabat menjadi Bupati Trenggalek memiliki
perhatian khusus kepada pemberdayaan UMKM. Beliau menganggap bahwa UMKM sebagai
pelaku ekonomi kerakyatan yang
tahan banting dalam kondisi
apapun. Seperti contoh, dengan
hantaman kenaikan dolar, perusahaan besar mungkin bisa langsung jatuh lesu, berbeda dengan
UMKM yang masih bisa bertahan
dalam kondisi tersebut. Sehingga
25
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Arfan Sutaji, Produsen Tempe Keripik

Kedelai Lokal Lebih Jos
Daripada Impor
KELURAHAN Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek, selama ini dikenal
sebagai sentra tempe keripik. Sejak berpuluh tahun lalu. Bukannya
layu atau hilang dilindas jaman, industri rumahan tempe keripik semakin lama semakin berkembang.
Umumnya industri rumahan
tempe keripik secara turun temurun. Salah satunya adalah
Arfan Sutaji bersama istrinya,
Muharila. “Sebelum saya lahir
di sini sudah ada usaha tempe
26
26
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keripik,” kata Arfan Sutaji, yang
bernaung di bawah UD Makmur
Jaya.
Arfan bersama istri dan dibantu 3 orang anggota keluarganya
dalam memproduksi tempe kripik.
Namun, jika situasi pasar atau permintaan pesanan sedang ramairamainya, timnya bisa bertambah
menjadi 6 orang.
Arfan
Sutaji
menggebrak
produksi tempe kripik buatan keluarganya dengan meginovasinya sejak tahun 2000an. Tempe
Edisi I Tahun 2019

kripik yang dibuatnya diolah tanpa
menggunakan bahan campuran
lain, guna menghadirkan cita rasa
yang kuat. Berbahan dasar kedelai lokal dengan ditambahkan
gamblong yakni ampas ketela
atau ampas padi. Penggunaan
kedelai lokal ini, dirasa Arfan jauh
lebih baik dari segi waktu pengolahan adonan, proses mencetak,
dan proses penggorengannya jika
dibandingkan dengan kedelai impor.
Jika memakai kedelai impor
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Ukuran tempe
kripik ini, rata-rata
9x12 centimeter.
Namun Arfan juga
memenuhi
permintaan
ukuran
pemesan, baik besar maupun ukuran kecil. Makanan
tempe kripik ini
selain pas dibuat
sebagai lauk, juga
bisa dinikmati sebagai camilan. Selama ini, Arfan juga
bekerja sama den-

sebagai bahan dasar maka per
kilonya bisa menghasilkan maksimum 100 lembar tempe kripik. Sedangkan kedelai lokal dapat memproduksi sekitar 125 lembar tempe
kripik. Dari segi ketebalan dan besar kecilnya antara kedelai impor
dan lokal ini juga mempengaruhi
kualitas rasa dan proses pengerjaannya. Sehingga Arfan dengan
mantap menjatuhkan pilihannya
menggunakan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe kripiknya
yang diberi nama Murni Jaya ini.
Di usianya yang menginjak
58 tahun ini, Arfan memproduksi
tempe kripik dengan kapasitas 4
sampai 5 kilogram, sedangkan
jika permintaan pasar terlebih saat
musim hajatan misalnya, ia bisa
memproduksi hingga 15 kilogram.
Tempe kripik Murni Jaya ini dikemasnya dengan berat rata-rata
250 gram dengan isi sekitar 15
lembar. Per kemasan ini dibandrol
Arfan sebesar kurang lebih 15.000
rupiah untuk komoditi, berbeda
lagi untuk harga yang dipasarkannya di luar wilayah Trenggalek.
“Ramai-ramainya tempe keripik
pada saat Lebaran dan musimmusim orang hajatan. Sebaliknya
di bulan Sela dan Suro agak sepi,”
kata Arfan.
Edisi I Tahun 2019

gan para pedagang dalam hal memasok kedelai. Biasanya ia meminta hanya 5 kwintal jika dalam
keadaan produksi masih lengang.
Namun, jika mendekati bulanbulan permintaan ramai, berapa
kwital pun kedelai ia terima.
Tempe kripik buatannya sudah
merambah ke wilayah Tulungagung, Kediri, Surabaya maupun
Jakarta. Usaha tempe kripik Arfan juga termasuk ke dalam Kelompok Usaha Tempe Kripik Gemaripa di Trenggalek. Kelompok
usaha yang tercatat 125 orang
pengusaha ini memiliki kegiatan
simpan pinjam. Dengan adanya
kelompok ini, setidaknya membantu keperluan modal usaha untuk para pengusaha. (res)
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REOG adalah salah satu kesenian budaya unik yang mendunia. Kesenian ini asli berasal dari
Kab. Ponorogo. Kesenian reog
terdiri dari kepala barongan (dadak merak), penari jatilan, warok,
klono swandono, dan bujang ganong. Yang mempunyai peran
masing-masing dan terkandung
makna filosofi di antara tariannya.
Mulai dari dadak merak yang
merupakan peralatan tari paling
dominan dalam kesenian reog
Ponorogo. Lalu jathilan merupakan tarian yang menggambar-

28
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kan ketangkasan prajurit dalam
berkuda. Ada warok, adalah orang
yang suci yang memberikan tuntunan dan perlindungan kepada
siapa saja, tanpa pamrih. Klono
Sewandono adalah seorang raja
sakti mandraguna yang memiliki

pusaka andalan berupa cemeti
yang ampuh dengan sebutan Kyai
Pecut. Yang terakhir adalah Bujang Ganong (Ganongan) adalah
salah satu tokoh yang energik, kocak sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri.

Topeng Ganongan Ponorogo

Tembus Korea
dan Taiwan
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Di balik penampilan kesenian reog
Ponorogo yang unik
dan
terkenal
itu
ternyata ada tangantangan terampil yang
ikut serta dalam mendukung
keindahan
pertunjukan. Yaitu Andik Art atau yang biasa
disapa dengan Andik
Topeng. Semua peralatan dan asesoris kesenian reog mampu
dibuat di galerinya di
Jl. Sejanjang Moro-

sari, Sukorejo, Kab. Ponorogo.
Mulai dadak merak, kuda lumping,
sabuk warok, pecut, topeng klono
swandono dan topeng bujang ganong.
Menurut Andik Topeng, dadak
merak merupakan peralatan tari
yang paling utama. Karena keunikannya dalam menari. Dimainkan
oleh satu orang, dengan bobot
hampir 50 kilogram. Dalam pembuatan satu dadak merak bisa
membutuhkan bulu merak India
sebanyak 1500 biji, dibrondrol
dengan harga 7500 rupiah per
bulu. Kalau untuk bulu merak lokal membutuhkan 2000 biji. Dada
merak mempunyai ukuran panjang sekitar 2,25 meter dan lebar

sekitar 2,30 meter. Berat dadak
merak hampir 50 kilogram. Setiap
pemesanan dadak merak mampu
dikerjakan selama 2 bulan. Dengan harga 18 sampai 27 juta. Untuk krakapnya atau rumbai-rumbai
terbuat dari kain beludru warna hitam disulam dengan monte. Merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas group kesenian
reog.
Selain itu Andik juga mengerjakan pembuatan topeng kayu,
khususnya topeng bujang ganong
dan pentulan. Topeng bujang ganong terbuat dari kayu dadap.
Membuat satu topeng bujang ganong membutuhkan waktu selama
2 minggu, melihat besar dan kecilnya topengnya. Satu topeng kualiEdisi I Tahun 2019

tas bagus harganya mencapai 1,5
juta.
Topeng bujang ganong dan
pentulan, sering dapat pesanan
dari luar negeri, khususnya dari
Negara Korea dan Taiwan. Mereka tertarik karena keunikan topengnya. Apalagi banyak para TKI
pulang ke Indonesia untuk membelinya sebagai souvenir.
Jiwa seni Andik Topeng muncul
sejak sekolah dasar. Darah seninya turunan dari orang tuanya. Selain itu Andik juga seorang penari
dan pemain teater. "Dahulunya
saya tidak bisa apa-apa dalam
mengukir kayu! Mengalir saja.
Semua serba otodidak. Karena
darah seninya dan masih keturunan tokoh Topeng Malangan nasional, yaitu Mbah Karimun. Mau
tidak mau otomatis, mengikuti
dengan sendirinnya dalam dunia
topeng," terang Andik yang asli
Malang ini.
Harapannya semoga darah
seni yang dibina turun-temurun
itu bisa berkembang dengan
baik. Dengan kehadiran anak
muda, seperti anaknya. Yang selalu terobsesi ke depan untuk lebih
maju dalam mengembangkan kesenian, khususnya reog Ponorogo.(tejo)
29
edisi 2 Tahun 2018 29

PROFIL UKM
riasi. Ada warna merah, hitam,
putih, dan abu-abu. Untuk motif
bordirnya yaitu bunga-bunga dan
daun.
Pangsa pasar sepatu bordirnya
mulai Surabaya, Malang, Aceh,
Kalimantan, Makasar dan kotakota lain di Indonesia. Biasanya
pesanan dari luar Jawa langsung
mengambil banyak. Sekali pesan
bisa mencapai 400 pasang sepatu

Yusmida Collection

Satu Hari Produksi 200
Sepatu Bordir
SEBELUM teknologi mesin
bordir berkembang, pengerjaan
kerajinan dilakukan secara manual dengan cara disulam. Seiring
perkembangan teknologi, maka
lambat laun sistem sulam mulai
ditinggalkan. Dengan menggantikan ke mesin bordir yang diaplikasikan ke komputer. Sehingga
kompleksitas gambar, detail gambar dan produktifitas pengerjaannya lebih bagus serta memangkas
waktu dengan singkat.
Seperti Galeri Yusmida Collection milik Hj. Hamidah, salah satu
spesialis mengerjakan kerajinan
bordir di Perum Kalirejo Bangil,
Kab. Pasuruan. Usahanya berdiri
sejak tahun 1984. Usaha ini merupakan turun-temurun dari orang
tuanya, hingga keempat saudaranya juga mengerjakan bordir.
Yusmida Collection hanya
menggunakan mesin bordir biasa.
Apabila ada pesanan banyak, baru
bermitra dengan produk bordir
30
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yang berintegrasi dengan komputer. Karena tuntutan
waktunya lebih singkat, sehingga
tidak akan memakan waktu lama.
"Tetapi Yusmida Collection
tetap mempertahankan mesin bordir yang manual. Agar ada pembagian pengerjaannya. Mana yang
bisa dikerjakan secara cepat,
mana yang untuk melayani konsumen pribadi dengan menggunakan mesin bordir biasa." terang
Umi, sapaan Yusmida. Selama
ini, ia menambahkan selama ini
mengerjakan spesialis sepatu
bordir, payet sandal, tas, busana,
kerudung dan lain-lain.
Bahan sepatu bordir adalah
dari kain saten dan bahan keras
sepatu. Di dalamnya menggunakan kain lembut, agar tidak panas saat dipakai. Lalu dilapisi sol
dari karet bagian bawahnya, guna
mengihandari licin saat dipakai.
Motif dan corak warna sepatu
bordir Yusmida Colection bervaEdisi I Tahun 2019

bordir. Dalam sebulan, ia bisa melayani 4 pemesanan dengan jumlah yang sama. Jika ramai pesanan, hampir 1600 pasang sepatu
bordir dalam sebulan. Kalau hari
biasa hanya melayani pembeli
perseorangan saja.
Bagi Umi, tidak hanya mengutamakan profit semata dalam
menjalankan wirausahanya, namun ada nilai sosialnya bagi masyarakat sekitarnya. Dapat membantu masyarakat sekitar untuk
bisa bekerja di tempatmya sudah
sangat senang. Karena bisa membantu meningkatkan perekomomian keluarganya. Harapan Umi
agar ibu-ibu sekitar lingkungan
rumahnya bisa menirunya. Agar
banyak wirausaha sepatu bordir
baru yang tumbuh di sekitar Bangil, Kab. Pasuruan. Semakin banyak, juga semakin bagus. Karena
bisa sebagai mitra kerja Yusmida
Collection nantinya.(tejo)

PROFIL UKM

Ramuan Teh Ajaib

Sembuhkan Segala Penyakit
“PERTAMA kali tidak mengira
bisa menyembuhkan orang sakit
melalui terapi pemijatan. Awalnya
saya hanya diperintah oleh Guru
Ngaji tauhid untuk menyembuhkan santri yang lagi sakit. Tidak
disangka ternyata banyak yang
cocok dan sembuh dari keluhan
penyakitnya” ungkap Supramito di
awal ceritanya saat ditemui Media
Info di Mercure Hotel Surabaya.
Dengan terapi pemijatan, Supramito mampu membuat pasien
jadi segar kembali. Terapi pijatan tersebut dipelajarinya secara otodidak. Hanya belajar dari
seorang Guru Ngajinya yang tidak
mau menyebutkan namanya itu.
Mengaji Tauhid dilakukannya
mulai sejak tahun 1999. Pada tahun 2002 ia mulai aplikasikan dengan obat herbal. Berupa teh yang
berasal dari dedaunan yang tum-

buh di sekitar rumahnya. Dalam
meramu teh herbal, Supramito
belajar melalui leluhur temannya
di Kabupaten Lumajang Jawa
Timur. Adapun sebenarnya resep
teh herbal ini berasal dari Keraton
Yogyakarta.
Di tahun 2003 Supramito mulai
fokus meracik teh herbal sendiri
untuk terapi pengobatan penyakit. Dengan nama Griya Herbal
Fatia, berlokasi di Jl. Raya Sugio,
Waduk Gondang,
Kabupaten
Lamongan. Ada 17 jenis teh herbal dengan berbagai kasiatnya. Mulai teh daun kelor, teh daun dewa,
teh ungu, teh daun tempuyung,
teh daun kumis kucing, teh daun
salam, teh daun ngokilo, teh daun
sambiroto, teh daun dandang gendis, teh daun cuplikan, teh daun
sirsat, teh daun jinten, teh daun
tapak dara, teh daun bicara, teh
Edisi I Tahun 2019

daun kayu rapat, teh daun kayu
manis, dan teh daun pletekan.
Berbagai macam penyakit sudah banyak disembuhkan oleh
Supramito. Mulai kanker kandungan, liver, kanker prostat, batu
ginjal, batu empedu. Di antara
penyakit itu yang paling banyak,
adalah gejala penyakit batu ginjal
dan prostat.
“Gejala prostat bagi seorang
pria, jika belum kronis, insya Allah minum teh herbalnya selama
tiga bulan rutin akan bisa sembuh
dan tanpa operasi,” ujar Supramito di sela-sela setelah menerima
UKM naik kelas di Mercure Hotel
Surabaya.
Rata-rata pemberian obat teh
herbal ini per paket selama 20
hari. Jika habis, pasien bisa pesan
kembali. Terkecuali pasien yang
dari jauh, langsung diberikan 3 pa-
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ket sekaligus. Cara meminumnya
seperti membuat teh biasa. Ambil
beberapa daun ramuan teh herbal
kering ke dalam gelas, lalu tuangkan air panas. Tunggu sampai dingin, namun sebelumnya disaring
terlebih dahulu. Kemudian baru
dapat diminum.
Hingga saat
ini,
Supramito
paling jauh menerima
pasien
dari Kalimantan
dan Timika Papua, bahkan sampai
Malaysia.
Namun, pasien
yang dari Malaysia tersebut
adalah penduduk
asli Jawa Timur,
hanya saja tinggal dan menetap
di sana.
Dalam
penilaian
UKM
naik kelas yang
berlangsung di
Surabaya
beberapa waktu lalu, Griya Herbal
Fatia milik Supramito ikut mendisplay produknya yang pertama
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kali. Sebelumnya, ia tidak pernah
ikut dalam pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur. Namun
setelah ikut magang dan pelatihan dari Dinas Koperasi di Batu
Malang, baru ia mulai mengikut-

kan produknya. Karena dianggap
sebagai produk herbal yang inovatif dan berbeda dengan produk
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lain, sebagai pelaku UKM.
Supramito berharap produk teh
herbalnya bisa lancar dalam pemasarannya. Karena hingga sampai
saat ini, produksinya belum memiliki label BPOM, sehingga mengalami kesulitan dalam pencantuman
informasi terkait khasiat
dan manfaat
teh
herbalnya.
Kendati
demikian,
meskipun sudah terbukti
bisa
menyembuhkan
beberapa
penyakit kronis. Kesulitan
lain yang dihadapinya
yakni pangsa
eksport.
Ia
berharap ada
fasilitasi untuk melegalkan produk
ramuan teh herbalnya. Mengingat
produk ini adalah asli dari Indonesia.(tejo)

PROFIL UKM
Samiun, Magetan

Produksi Bakpia dan Bolu
Berkat Eksperimen

SAMIUN, pemilik usaha Bakpia Tweety asli dari Kecamatan
Takeran Kabupaten Magetan, ini
sudah berproduksi sejak tahun
2010. Awal produk yang dibuat
adalah bakpia kacang ijo, kemudian berkembang menjadi bakpia
ubi ungu, bolu kering dan bolu
basah, gula kacang dan keripik
pisang yang dikemas bermacammacam.
Bakpia Tweety, begitu nama
merk yang digunakan Samiun untuk produknya, sudah terkenal di
kalangan pecinta makanan ringan.
Pria asli Magetan ini memulai usahanya dari yang belum menjadi
apa-apa, kini sudah memiliki 2
rumah produksi dan 80 karyawan.

Sebelum membuat inovasi
produk bakpia, Samiun bertemu
kawannya dari Kabupaten Nganjuk, yang juga memproduksi bakpia. Ketika itu kawannya bekerjasama dengan Samiun untuk
memasarkan produknya. Namun,
kelemahan produk temannya ini
mudah menjamur. Samiun mengamati dan meneliti faktor apa
yang bisa menimbulkan kerentanan tersebut. Setelah diamati,
ternyata rumah produksi yang digunakan kawannya menggunakan
genteng tanpa plafon sehingga
percikan air hujan yang tidak terlihat mempengaruhi kualitas bakpia
kawannya.
Samiun juga rajin mengikuti
Edisi I Tahun 2019

pelatihan-pelatihan
untuk membuat kue
kacang. Dari sana Samiun bisa membuat
cita rasa yang tidak
kalah enaknya dengan produksi lainnya.
“Saya minta diajari,
sesuai dengan perjanjian, saya kasih
nota ke teman saya
dan uang kembali ke
saya, supaya mereka
meneruskan. Ternyata
mereka tidak sanggup,
jadi saya belajar sendiri dari awal karena
diajarinya tidak sampai sepenuhnya,” tutur
Samiun berbagi cerita.
Setelah
itu Samiun belajar secara
otodidak dan meminta
penilaian dengan sesama timnya. Akhirnya
terbentuk formula rasa yang pas
dan cocok untuk diproduksi, bakpia Tweety pun beredar di toko-toko maupun toko online. Produknya
sudah tersebar di sekitar Jawa
Timur dan yang paling jauh ada
di Jakarta, Solo dan Semarang.
Di Jakarta selalu meminta dikirim
seminggu sekali.
Untuk memajukan usahanya,
Samiun juga tetap memberikan
pelatihan bagi karyawannya agar
bisa mengembangkan penjualan
produknya. Dengan produk yang
tidak kalah rasa dan bentuk dari
produk-produk terkenal yang sudah ada, Samiun percaya diri bahwa produknya bisa besar seperti
yang lain. Melalui penjualan lah ia
33
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menyetorkan produkproduk ke toko-toko.
Distribusi ini terus dilakukan Samiun melalui tim sales-nya
agar terus masuk ke
dalam produksi tersebut. Pesanan ramairamainya itu biasanya
dipesan pada saat acara pernikahan untuk
souvenir atau Lebaran.
Produknya juga sering
dipesan untuk oleholeh sehingga kesempatan tersebut juga
menjadi peluang bagi
kemajuan Samiun.

terus memantau dan memberikan
trik-trik agar bisa memasuki pasaran.
Untuk memproduksii bakpia ubi
ungu, menurut Samiun,
miun,
yang paling lama prossesnya karena harus
membuat jenangan,
lalu kulitannya. Baik
dari
pengemasan
pun,
membutuhkan waktu untuk
menyusunnya
agar diterima di
pasaran. Ternyata permintaan di
pasaran
cukup
beragam, sehingga
uat
Samiun bisa membuat
1 jenis produk dengan 2-3 kemasan
yang berbeda berat dan wadahnya.
Samiun bisa memberikan harga
berkisar Rp 6000 untuk bakpia ubi
ungu yang sudah masuk di toko.
Setiap pagi, bagian penjualan
34
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“Kalau masalah pemasaran,
h
karena saya dan teman pernah
menjadi tim pemasaran di perusahaan susu itu punya sistem 1
sales mengunjungi 15-20 per hari.
Besoknya ganti toko lagi, jadi es-
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timasi saya 2 minggu kemudian,
konsumen akan cari lagi produk
saya,” kata Samiun.
Samiun juga rajin untuk mengevaluasi dan memonitor mengenai rasa produknya dengan produk
lain. Jika produknya kurang enak,
Samiun dan timnya selalu mencari formula untuk membuat kue
produksinya bisa seenak pesaingnya. Tidak ada kesulitan untuk
mendapatkan bahan baku seperti
kacang hijau yang ia dapat di Madiun, tepung yang didapat di sekitar Magetan, namun ia agak kesulitan mendapatkan bahan baku
pisang tanduk.
pin
“Saya pingin
bakpia
pathok bisa bersaing
dengan
bakp
bakpia
yang
suda terkenal
sudah
seb
sebelumnya.
Tap kita tidak
Tapi
pu
punya
tempa
pat
untuk
it
itu,
seperti
p
pariwisata
ya
yang
masih kurang
pas,
pas,”
ujar
Samiun
Samiun.
O
Omzet
yang didapatkan Samid
un dalam
satu hari bisa berkisar
Rp 15 – 35 juta. Kerja keras
da kemauan yang membuat
dan
u
usaha
ini semakin besar. Hal
ini juga ditunjang dari kelebihan produknya Samiun yang
lebih enak dan tidak membuat serat ketika dikonsumsi.
UKM yang sukses menurut Samiun terletak pada
m
manajemen
pemasaran, karena
set
setara
UKM masih belum memahami manajemen pemasarannya. Hal
ini perlu keberanian dan wajib untuk
mempersiapkan usahanya agar tidak kaget saat sistem pemasaran
tidak semulus yang dijalankan. (ara)

TIPS

9 Langkah Awal Memulai Usaha
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini bisnis usaha
kecil atau usaha mikro kecil menengah yang disingkat UMKM mulai bersaing secara ketat. Banyaknya
usaha-usaha kecil ini meningkatkan daya saing yang
begitu tinggi di kalangan pembisnis. Namun, tidak ada
salahnya bagi kalian yang ingin baru saja merintis bisnis usaha kecil seperti ini dapat merencanakan dan
melakukan sejumlah langkah awal, seperti yang dikutip
dari beberapa artikel di internet sebagai berikut:

1. Merancang Bisnis Yang Jelas (Business Plan)
Rancangan bisnis tidak hanya dalam angan atau
di kepala saja. Namun, juga harus ditulis. Hal ini yang
kerap kali dilewatkan oleh pebisnis pemula. Dengan
menulis rancangan bisnis sejak awal, dapat membantu
merekap rancangan bisnis secara jelas dan detail. Tetapi untuk kelas usaha UKM tidak perlu membuat rancangan yang super detail seperti kelas korporasi atau yang
telah memiliki modal investor besar. Sehingga apabila
bisnis sudah semakin berkembang, anda tidak akan kesulitan lagi dalam perancangan bisnis.

2. Memiliki Strategic Plan
Strategic Plan merupakan perencanaan strategi.
Terdapat dua strategi yakni marketing dan strateggi
efisiensi yang lainnya. Strategic Plan harus terancang
dengan matang, agar bertahan dengan keadaan sulit
dari persaingan. Selain itu dalam memenuhi keinginan
pasar atau konsumen.

3. Perkuat Nama Brand
Nama brand bisnis memiliki kekuatan produk yang
berpotensi menghasilkan penghasilan dalam jangka
waktu yang panjang. Sehingga strategi pemasaran
bisnis yakni terletak pada seberapa banyak laba yang
didapatkan.

4. Promosi yang Aktif dan Tepat
Promosi merupakan salah satu hal terkait dengan penguatan brand produk dan peningkatan nilai
oleh konsumen. Sehingga dengan aktif meningkatkan
pemasaran dan promosi menentukan peluang keuntungan yang didapatkan. Melalui promosi yang tepat,
dapat anda lakukan dari memilih sistem dan rencana
promosi yang menurut anda tepat.

pemasaran secara konvensional dan pemasaran online. Mengingat saat ini pun zaman semakin berkembang terutama dunia digital. Maka, cara kedua paling
diminati karena membutuhkan modal kecil dan pemerolehan yang didapatkan cukup besar.

6. Membangun Network dan Memanfaatkan
Teknologi Informasi
Networking dapat diartikan jaringan. Networking
bersifat penting, karena bisnis pasti membutuhkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya mulai dari supplier,
distributor, konsumen, dan lain sebagainya. Selain itu
terdapat beberapa kegiatan yang bermanfaat seperti
seminar, palatihan, workshop dan sebagainya. Di mana
tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga menambah
relasi.

7. Menelik Kebiasaan Konsumen
Dengan mempelajari kebiasaan dari konsumen untuk mengetahui layanan dalam membeli produk yang
anda jual maupun kegiatan bertransaksi. Maka, secara
tidak langsung anda bisa meraup konsumen dalam
jumlah yang banyak agar loyak dan nyaman sesuai
dengan layanan yang anda berikan. Hal ini mempengaruhi terhadap kelancaran bisnis usaha anda.

8. Menelik Banyaknya Kompetitor Anda
Cobalah untuk memahami dan mengetahui kompetitor yang menjadi saingan anda dalam berbisnis, mengenai kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian,
apabila anda mengetahui kelebihannya, anda dapat
mempelajari atau mencontohnya dan sebaliknya. Jika
mengetahui kelemahan kompetitor, maka jauhilah.

9. Pelayanan Terbaik Terhadap Pelanggan
Dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada
setiap pelanggan, nama bisnis usaha atau UKM anda
akan semakin dikenal oleh orang lain, baik secara mulut
ke mulut maupun transfer informasi melalui media lain.
Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar jika terbukti sukses.
Maka, jangan pernah segan untuk selalu mengedepankan pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen.

5. Pemasaran Dua Arah
Pemasaran dapat dilakukan dengan dua arah yakni
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