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Diterbitkan 
Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur

Koperasi Indonesia sudah memasuki usianya yang ke-72 tahun. Tingkatan 
usia boleh dibilang tidak muda lagi. Perjalanan yang panjang dan pengalaman 
menghadapi liku-liku perekonomian telah membuat koperasi Indonesia kuat, 
lentur dan kenyal menghadapi berbagai masalah. Ketika perekonomian In-
donesia mengalami krisis dengan ditandai jatuhnya perusahaan-perusahaan 
besar, koperasi--dan tentunya juga UMKM—tetap bertahan. 

Tahun 2019 ini peringatan Hari Koperasi secara nasional terasa istime-
wa, karena diselenggarakan di Purwokerto, 12 Juli 2019. Pasalnya, di kota 
Purwokerto inilah cikal bakal lahirnya koperasi di Indonesia. Dengan kembali 
menengok periode awal lahirnya koperasi, kita bisa merenungkan betapa be-
ratnya Lembaga koperasi di Indonesia ini lahir.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di 
Purwokerto mendirikan bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong 
oleh keinginannya untuk menolong pegawai yang makin menderita karena 
terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. R. 
Aria Wiria bermaksud mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.

Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De WolffvanWes-
terrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu 
cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank 
Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan 
dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena 
mereka makin menderita karena tekanan para pengijon.

Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Perto-
longan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desatidak dijadikan koperasi 
tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-
bank desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dip-
impin oleh orang-orang pemerintah.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyara-
kat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan ten-
tang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi 
No. 43, Tahun 1915. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan 
berkoperasi.

Budi Utomo pada tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Soetomo memberikan 
peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jatuh 
bangun dalam memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha 
Pribumi terus dilakukan hingga akhirnya pada saat Indonesia merdeka, pada 
tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres 
Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Tanggal 12 Juli kemudian ditetapkan 
sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi 
Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya. 

Kita berharap belajar dari sejarah. Tidak melupakan sejarah. Tidak seka-
dar membaca dan merenungkan, tapi benar-benar menyerap semangat pada 
pendahulu kita, yaitu: Koperasi yang membantu rakyat dari jeratan lintah da-
rat! Koperasi yang menolong masyarakat miskin dengan berazaskan gotong 
royong. (*)

Kembali pada Sejarah
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Koperasi serta Usaha 
Kecil dan Menengah 
(UKM) merupakan pi-
lar ekonomi kerakyatan 

yang kokoh dan terbukti bertahan 
di tengah gejolak global. Di Jawa 
Timur, Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) melalui Dinas Koperasi dan 
UKM Prov.  Jatim pun terus me-
ningkatkan dukungan pengem-
bangannya.

Terbaru, saat puncak perin-
gatan Hari Koperasi Ke-72, Guber-
nur Jatim, Khofifah Indar Parawa-
nsa secara resmi meluncurkan 4 
aplikasi. Aplikasi-aplikasi digital 
tersebut diharapkan mampu mem-
bawa KUKM Jatim naik kelas.

Apaliaksi pertama adalah One 
Pesantren One Product (OPOP). 
Program yang diformat dalam 
aplikasi digital ini adalah gaga-
san Gubernur Jatim, Khofifah In-
dar Parawansa untuk memberi-
kan peningkatan kesejahteraan 
dan ekonomi masyarakat ber-
basis pondok pesantren (Ponpes) 
melalui pemberdayaan santri, 
pesantren dan masyarakat sekitar.

Gubernur Khofifah men-
gatakan bahwa dibutuhkan ban-
yak kolaborasi dari berbagai lini 
untuk bisa mendorong UKM, IKM 
dan juga koperasi di Jawa Timur. 
Tak terkecuali di kalangan pondok 
pesantren yang menjadi fokus sa-

saran program OPOP.
"Harapannya OPOP bisa men-

dorong kemandirian santri selepas 
dari pesantren. Ini cukup lama 
kita siapkan. Bahkan saya dan 
Pak Emil saat proses kampanye 
kemarin sering menyampaikan 
terkait OPOP bisa kita wujudkan 
di pesantren-pesantren di Jawa 
Timur," kata Khofifah dalam aca-
ra Puncak Acara Hari Koperasi 
Provinsi Jawa Timur ke 72, Rabu 
(7/8) malam.

Sebelum resmi diluncurkan, 
Pemprov telah membangun eko-
sistemnya. Penyiapan ekosistem 
pengembangan produk unggulan 
di kawasan pesantren ini dibantu 

Gebyar Puncak Harkop Ke-72

Perkuat Ekonomi, 
Jatim Luncurkan 4 Aplikasi
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oleh perguruan tinggi Universi-
tas NU Surabaya (Unusa)."Untuk 
finalisasinya kita juga banyak 
dibantu oleh ITS," ujar Gubernur 
perempuan pertama Jawa Timur 
ini.

Program ini nantinya akan 
mendorong setiap pesantren di 
Jawa Timur bisa memiliki produk 
unggulan. Yang nantinya bisa di-
manfaatkan untuk memberday-
akan ekonomi santri, menjadi 
penguatan ekonomi pesantren 
dan membantu peningkatan kes-
ejahteraan masyarakat di sekitar 
pesantren.

Tidak hanya meluncurkan ap-
likasi OPOP, dalam puncak acara 
Hari Koperasi tersebut juga dilun-
curkan tiga aplikasi pendorong 
UKM, IKM dan koperasi Jawa 
Timur.

Tiga aplikasi tersebut adalah 
Sistem Informasi Pembelaja-
ran dan Peningkatan Wawasan 
Perkoperasian (SiJawara), Toko 
Online Milik Koperasi (Tomiko), 
dan juga Jatim ISO.

"Di era digitalisasi ekonomi, 
banyak sekali perdagangan yang 
dilakukan secara online. Para 

pelaku koperasi, UKM, dan IKM 
harus banyak mendapatkan 
pendampingan dan kolaborasi," 
tegasnya.

Sebab saat ini ada UKM, IKM, 
dan juga koperasi yang sudah 
advance. Namun juga ada yang 
belum. Karenanya kolaborasi den-
gan sektor strategis dibutuhkan 
untuk mendorong yang belum ad-
vance bisa berlari bersama demi 
mewujudkan kesejahteraan di 
Jawa Timur.

"Kampus mendampingi human 
capitalnya, perbankan melakukan 
support permodalannya. Akses 
pasarnya nanti dibantu oleh para 
pelaku perusahaan e-commerce," 
jelas mantan Menteri Sosial dan 
juga Menteri Pemberdayaan 
Perempuan ini.

Dalam kesempatan ini, dilak-
sanakan penandatangan MoU 
dengan sejumlah sektor strategis. 
Yaitu penandatangan nota kes-
epahaman antara Pemprov Jatim 
dengan sejumlah perusahaan e-
commerce mulai Shopee, Go Pay, 
GoJek, Tokopedia, dan juga Blibli.

Para pelaku perusahaan e-
commerce ini diminta untuk 

melakukan pendampingan dan 
memastikan kontrol kualitas 
produk, kuantitas dan kontinyuitas 
dari koperasi, UKM, dan IKM jika 
diprediksi trend permintaan me-
ningkat.

Selain itu, Pemprov juga 
melakukan penandatangan MoU 
antara Dewan Koperasi Indone-
sia Wilayah Provinsi (Dekopin-
wil) Jatim dengan 37 perguruan 
tinggi negeri/swasta (PTN/PTS). 
Yang nantinya akan memberikan 
pendampingan pada UKM, IKM 
dan koperasi di Jawa Timur.

Sebelumnya, Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur,Dr. Mas Purnomo Hadi, 
MM., menyampaikan laporan bila 
Hari Koperasi Nasional (Harkop-
nas) ke-72 juga telah dilaksanakan 
pada 12 Juli di Purwokerto, Jawa 
Tengah.

“Beberapa penghargaan diteri-
ma Jawa Timur saat Harkopnas di 
Purwokerto antara lain Satyalan-
cana Pembangunan, Bhakti Kop-
erasi dan Koperasi Berprestasi,” 
terang Mas Purnomo.

Serangkaian peringatan Harkop 
Ke-72 di Jawa Timur diantaranya 
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Lomba Koperasi dan UMKM Ber-
prestasi yaitu export, wirausaha muda, 
dan go green. Kemudian Uji Kompe-
tensi Koperasi Wanita Syariah, Karya 
Tulis Perkoperasian, Rencana Bisnis 
Start Up, Koperasi Mahasiswa dan 
lain sebagainya. Sedangkan semarak 
peringatan Harkop Ke-72 yang dise-
lenggarakan di Kab/Kota dimeriahkan 
dengan berbagai acara seperti pasar 
rakyat, jalan sehat dan lain sebagain-
ya.

Adapun gerakan Koperasi di 
Jawa Timur juga melaksanakan 
kegiatan Koperasi Peduli den-
gan membagikan 6.000 paket 
sembako di 6 Kabupaten di Jawa 
Timur yakni Bojonegoro, Jember, 

Probolinggo, Sampang, Sumenep 
dan Lamongan.

Terkait aplikasi yang diluncur-
kan, diakatakannya selain OPOP, 
aplikasi yang lain juga sangat ba-
gus membantu pelaku UKM. Jatim 
ISO misalnya, wadah bagi para 
pelaku UMKM dalam bertransfor-
masi menjadi produk e-commerce 
melalui berbagai pelatihan penge-
masan dan pemasaran. Jatim ISO-
juga hadir sebagai sarana pema-
saran online, mengingat begitu 
banyaknya jumlah produk UMKM 
di Jawa Timur yang mencapai 9,7 
juta dan 34 ribu unit Koperasi.

Sementara Tomiko (Toko On-
line Milik Koperasi), yang juga 

merupakan market place berba-
sis android yang mempertemukan 
produk antar Koperasi yang dike-
lola oleh Koperasi Sekunder.

“Hadirnya aplikasi-aplikasi ini 
membantu pemasaran secara 
online produk-produk UMKM dan 
Koperasi yang sudah tersertifikasi 
di samping penjualan offline,” jelas 
Mas Purnomo.

Puncak acara ini diakhiri dengan 
pemberangkatan ekspor 15 ton biji 
kakao dari Koperasi Guyub Rukun 
Blitar ke Malaysia. Sedangkan se-
banyak 400 kg bubuk kopi robusta 
dari CV. Graha Rejeki Indonesia 
Kabupaten Lamongan ke Osaka 
Jepang.(nit)

Pada Peringatan Hari Ko-
perasi Ke-72 Provinsi 
Jatim Tahun 2019, di-
meriahkan oleh serang-

kaian kegiatan dalam acara Kop-
erasi dan KUKM Expo 7 th Tahun 
2019 yang juga digelar di Convex 
Grand City Surabaya, selama 5 

hari (7-11 Agustus209 ).
Berbagai kegiatan diantaran-

ya Talkshow Entrepreneurship, 
Pagelaran Wayang Kulit, Festival 
Kopi Jawa Timur, Workshop UKM, 
Workshop E-Commerce, Fashion 
Show, Galeri Produk Unggulan 
UMKM, Festival Pasar Rakyat, 

Cooking Class, dan 
lain sebagainya.

Menurut Ach-
mad Basuk, Kepala 
Bidang Pemasaran 
Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa 
Timur, kegiatan 
tersebut meru-
pakan yang ke-7 
kalinya pelaksa-
naan Koperasi dan 
UMKM Expo 2019 
dengan semangat 
baru mengangkat 
tema “Reformasi 
Total Koperasi di 
Era Revolusi In-

dustri 4.0”. Harapannya tema ini 
dapat memberikan edukasi dan 
wadah bagi seluruh Koperasi dan 
UMKM yang ada di Jawa Timur 
untuk selalu siap menghadapi 
revolusi industri 4.0 yang semakin 
mengedepankan digitalisasi. (nit)

Semarak Koperasi 
dan UMKM Expo 7 th Tahun 2019
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Dalam rangkaian perin-
gatanHari Koperasi ke 
-72, Provinsi Jawa Timur 
menjadikan program 

Koperasi Peduli sebagai salah 
satu agenda rutinnya. Koperasi 
Peduli kembali dilaksanakan oleh 
Dekopinda, Dekopinwil Kabupaten 
Lamongan, Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, serta 
berbagai kelompok koperasi-koper-
asi di Jawa Timur. Acara ini menga-
gendakan pembagian paket sem-
bako di 2 kecamatan di Kabupaten 
Lamongan, yaitu Kecamatan Babat 
dan Kecamatan Kedungpring.

Pembagian paket sembako 
diberikan di Pendopo Kecamatan 
Babat dan Pendopo Desa Teng-

gerejo, Kedungpring. Sedikitnya 
1000 paket sembako dibagikan 
kepada masyarakat. Kegiatan ba-
gi-bagi paket sembako ini dibuka 
oleh Sekretaris Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Lamon-
gan, Pudi Astiono.

“Tiap tahun kami gerakan ko-
perasi Jawa Timur selalu melak-
sanakan Koperasi Peduli. Karena 
ini merupakan rangkaian dari Per-
ingatan Hari Koperasi. Yang paling 
penting adalah momentum bagi 
kami untuk bisa lebih dekat den-
gan masyarakat”, ujarnya.

Koperasi Peduli menjadi ke-
giatan tahunan  yang diadakan 
atas inisiatif dari koperasi di Jawa 
Timur dan dikoordinasikan oleh 

Dekopinwil dan Dinas Koperasi 
dan UKM ProvinsiJawaTimur, ser-
ta didukung oleh Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Lamongan. 

Untuk kecamatan Babat, paket 
sembako dibagikan di desa Sogo, 
Plaosan, Babat, Bedahan, dan Kelura-
han Banaran. Sedangkan Kecamatan 
Kedungpring dibagikan di Desa Teng-
gerejo, Banjarejodan Jatidrojog

Penyerahan paket sembako di-
berikan langsung oleh Sekretaris 
Dinas Koperasi Lamongan, Kepala 
Desa, Kepala Lurah, dan Dekopin-
wil, Dekopinda. Diharapkan, dengan 
adanya program ini menjadikan war-
ga semakin dekat dengan instansi 
pemerintah terkait dan dapat mendiri-
kan koperasi di daerahnya.

Koperasi Peduli Salurkan 
Bantuan Paket Sembako
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Seribu Sembako Untuk Kab. Bo-
jonegoro

Koperasi Peduli memberi-
kan bantuan di beberapa titik di 
Provinsi Jatim, salah satunya di 
Desa Bareng, Kecamatan Ngas-
em Kabupaten Bojonegoro. Di-
nas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim bekerja sama dengan FKS 
- Forum Koperasi Syariah dengan 
KSPPS BMT Nurul Ummah Kec. 
Ngasem Bojonegoro Jawa Timur, 
yang menjadi juara I Koperasi Ber-
prestasi Jenis Koperasi Simpan 
Pinjam di Tingkat Nasional Tahun 
2019. Ada 1000 bingkisan dibagi-
kan kepada kaum dhuafa pada 
9 Agustus di 3 kecamatan yaitu 
Kec. Ngasem 400 bingkisan, Kec. 
Kasiman 300 bingkisan, dan Kec. 
Ngraho 300 bingkisan.

“Masyarakat Bojonegoro seb-

agai penerima bingkisan bukanlah 
masyarakat termiskin se-Provinsi 
Jawa timur tapi sudah melebihi 10 
besar kabupaten termiskin se-Ja-
wa Timur melainkan naik satu per-
ingkat yaitu peringkat 11 dengan 
adanya eksplorasi energi, pariwi-
sata dan UKM yang  mulai tum-
buh pesat di wilayah Bojonegoro,” 
tutur Kepala Dinas Koperasi dan 
UM Kab. Bojonegoro, Eiza Deba 
Agustina dalam sambutannya.

Bagi Sembako Di Kec. Gading 
Kab. Probolinggo

Sebanyak 500 paket sembako 
diberikan pada 13 Agustus kepa-
da warga dari 10 desa yang ada 
di Kec. Gading. Dihadiri Kepala 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kab. Probolinggo - Anung Wid-
iarto, Dekopinwil Provinsi Jawa 

Timur - Nelly, Dekopinda Kab. 
Probolinggo - Joko Rohani San-
jaya, Camat Gading - Taufik Ala-
mi dan jajaran Forkopimka serta 
para Kepala Desa se-Kecamatan 
Gading. Bantuan dilanjutkan di 
Kec. Tongas. Dibagikan 500 pa-
ket sembako kepada warga dua 
desa, Desa Sumberejo dan Desa 
Semending.

Anung Widiarto mengatakan 
sebagaimana tema Hari Koperasi 
Nasional tahun ini adalah “Refor-
masi Total Koperasi di Era Rev-
olusi Industri 4.0”. Koperasi ha-
rus mampu go-digital dan dapat 
mengaplikasikan koperasi dalam 
genggaman tangan melalui aplika-
si berbasis android dengan mem-
bangun usaha koperasi menjadi 
sebuah korporasi yang mandiri, 
kuat dan tangguh.

Taufik Alami, Camat Gading, 
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menyampaikan ucapan terima ka-
sih kepada pemberi bantuan  un-
tuk meringankan beban masyara-
kat dan kebutuhan sehari-hari. Ia 
berharap semoga kebiasaan ini ti-
dak hanya saat ini saja, tetapi bisa 
diagendakan atau diperbanyak 

frekuensinya. Dengan kegiatan ini 
terjadi diharapkan sinergitas anta-
ra pemerintah pusat, provinsi, ka-
bupaten, kecamatan hingga desa 
untuk bersama-sama menanggu-
langi masalah kemiskinan. Kemu-
dian bersama-sama memberikan 

program-program yang memang 
memperhatikan aspek kepedulian 
kepada masyarakat. 

Bantuan Sembako Untuk Kec. 
Kedundung Kab. Sampang

Pelaksanaan kegiatan Kop-
erasi Peduli di Desa Nyeloh, Ke-
camatan Kedundung, Kab. Sam-
pang juga menjadi bagian dari 
rangkaian Hari Jadi Koperasi ke-
72 Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 
1.000 paket sembako dibagi pada 
13 Agustus yang dibagikan oleh 
Ketua TP PKK, Hj. Mimin Slamet 
Junaidi, ketua DWP Kab. Sam-
pang, Hj. Yuliadi Setiawan, Kepala 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan 
Tenaga Kerja Kab. Sampang, Sri 
Suhartini Kaptiati. Ketua Dekopin-
da Kab. Sampang, H. Rudi Setia-
di, SE, MM.

Penerima paket sembako dari 
desa lainnya diantaranya Dusun 
Taroman sebanyak 454 KK, Dsn. 
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Lenteng Barat sebanyak 130 KK, 
Dsn. Lenteng Timur sebanyak 141 
KK, Dsn. But-but Barat sebanyak 
136 KK, dan Dsn. But-but Timur 
sebanyak 139 KK. 

Kenal Lebih Dekat Dengan Ma-
syarakat Lewat Koperasi Peduli

Wakil Bupati Sumenep, Ah-
mad Fauzi, SH, MM hadir dalam 
bakti sosial Koperasi Peduli yang 
dibagikan di Kec. Pragaan. Acara 
ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Sumenep, Fajar Rahman. Camat 
Kecamatan Pragaan, Darussalam 
S.Sos, M.Si., Koordinator Kop-
erasi Peduli, Hj. Isminarti Tarigan 
serta Ketua Dekopinda Kabupaten 
Sumenep, Moh. Zaini.

Koperasi Peduli di Kabupaten 
Sumenep membagikan 1.000 
paket sembako. Sembako terse-
but didistribusikan di 3 desa di 
Kecamatan Pragaan yaitu Desa 
Pragaan Daya, Prenduan dan Kar-
duluk. Secara simbolis, penyera-

han paket sembako dilaksanakan 
di Kantor Kecamatan Pragaan 
Sumenep.

Ahmad Fauzi memberikan apr-
esiasinya terhadap gerakan kop-
erasi di Jawa Timur karena telah 
peduli dan membantu masyarakat 
di Kab. Sumenep. Pihaknya ber-
harap, kegiatan Koperasi Peduli 
terus dilaksanakan. Menurutnya, 
kegiatan tersebut langsung ber-
sentuhan dengan masyarakat. Na-
mun, pihaknya berharap jika tahun 
mendatang Koperasi Peduli dilak-
sanakan di Kabupaten Sumenep 
lagi, maka jumlah penerima ban-
tuan tidak lagi 1.000 tetapi harus 
berkurang dari jumlah tersebut.

“Tentunya kami sangat ber-
terima kasih atas partisipasi dan 
kepedulian gerakan koperasi di 
Jawa Timur yang telah membantu 
masyarakat kami. Kami berharap, 
jika tahun depan kegiatan ini dilak-
sanakan di Kabupaten Sumenep 
lagi, semoga jumlah penerimanya 
semakin menururun alias sedikit. 

Karena itu merupakan indikator 
suksesnya pemerintahan kami 
dalam mengurangi angka kemiski-
nan.”

Koordinator Koperasi Peduli, 
Hj. Isminarti Tarigan juga me-
nyampaikan bahwa Koperasi 
Peduli merupakan rangkaian dari 
peringatan Hari Koperasi ke – 
72, meskipun kegiatan Koperasi 
Peduli merupakan rangkaian 
Harkop, tetapi kegiatan tersebut 
sangat spesial. Karena, Koperasi 
Peduli 100% murni dari partisipasi 
gerakan koperasi. Tujuan dari Ko-
perasi Peduli adalah untuk berbagi 
dengan sesama dan mengenalkan 
nilai luhur dan keberadaan koper-
asi kepada masyarakat. kegiatan 
tersebut sangat menyentuh pada 
kaum Dhuafa untuk menambah 
kesejahteraanya. Sekaligus untuk 
memotivasi agar menjadi anggota 
dan penggiat koperasi. Ke de-
pannya, segala kebutuhan pokok 
ekonominya dapat difasilitasi oleh 
koperasi.(ara)
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Memperingati Hari Ko-
perasi ke–72 Provinsi 
Jawa Timur, Dewan 
Koperasi Indonesia 

(Dekopin) Wilayah Jawa Timur 
mengundang seluruh pelaku kop-
erasi dan Kepala Dinas dan UKM 
Kab/Kota se-Jawa Timur, mengi-
kuti sarasehan bertema “Sinergi 
Koperasi dengan BUMDes dalam 
Rangka Optimalisasi Potensi di 
Era Digital”, 27 Juli 2019 di Hotel 
Utami, Sidoarjo.

Drs. Ec. Tri Harsono, Ketua 
Dekopin Wilayah Jawa Timur, 
dalam sambutannya mengatakan, 
masih banyak koperasi wanita 
yang eksis, masih ada juga yang 

belum eksis, bahkan masih ada 
yang perlu didorong untuk beru-
saha eksis. “Di zaman yang serba 
digital ini, yang menjadi kendala 
adalah sumber daya manusianya 
yang sudah tidak lagi bisa mengi-
kuti,” kata Tri Harsono. 

Karena itu, dengan adanya 
sarasehan yang masih satu rang-
kaian dengan Hari Koperasi ke-72, 
Dekopinwil Jawa Timur berharap 
dapat mengoptimalkan koperasi 
untuk menangkap peluang di era 
digitalisasi saat ini.

“Di Puncak Hari Koperasi ke-
72 yang berlangsung 7 Agustus, 
kami akan menandatangani MoU 
kerja sama dengan 47 perguruan 

tinggi di Jawa Timur untuk menc-
ari kader-kader lulusan perguruan 
tinggi agar mau bergabung dan 
mau mengembangkan koperasi,” 
tutur Tri Harsono.

Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Emil Dardak, dalam sambutan 
membuka sarasehan menyam-
paikan apresisasinya terhadap 
Dekopinwil Jatim. Dikatakannya, 
dari 31.500 koperasi di Jatim, yang 
aktif 27.500 koperasi. Nilai terse-
but sudah sangat besar. Sisanya 
10% perlu dilakukan pembinaan.  

Dikatakan Emil Dardak, saat ini 
Singapura memiliki teknologi yang 
bisa bersaing dengan Jepang dan 
Australia. Bahkan bisa jadi Singa-

Sarasehan Sinergi Koperasi dan BUMDesa

Kunci Kemajuan Koperasi 
di Era Digital adalah Kreativitas
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pura sudah mengalahkan Jepang 
dan Australia.

“Dari sisi teknologi, tidak mung-
kin berperang face to face den-
gan Singapura. Oleh karena itu, 
kita memilih opsi untuk bersinergi 
dengan Singapura,” katanya. Dit-
ambahkannya, dalam rangka me-
nyambut revolusi Industri 4.0 di 
Singapura telah diadakan S2 khu-
sus untuk Industri 4.0.

“Peluang untuk koperasi ber-
saing justru semakin besar di 
era digital. Dulunya yang bisa 
mengiklankan disebut besar. Na-
mun sekarang uang besar pun 
tidak cukup. Kreativitas nomor 
satu. Tugas pemerintah adalah 
bisa menyambungkan koperasi 
dengan pengusaha digital untuk 
menaklukkan industri 4.0,” ujar 
Emil Dardak.  

Mantan Bupati Trenggalek ini 
juga menyampaikan sejumlah 
data dunia yang berkaitan den-
gan koperasi. Pada Oktober 2011, 
International Coorperation Lions 
(ICL) release global 300, merilis 
300 koperasi terbesar di dunia. 
Salah satu bank terbesar di du-
nia yang ada di Perancis ternya-
ta merupakan koperasi dengan 
pendapatan 103,58 milyar US Dol-
lar, di mana separuh itu adalah ha-

sil dari perekonomian Jawa Timur 
dalam setahun. 

Di Jepang, ada pula koperasi 
bernama Zenlog, koperasi federa-
si pertanian nasional yang meraup 
penghasilan 600 milyar US Dollar 
per tahunnya. Lalu dari Nether-
land ada Rabo Bank Grup, yang 
juga merupakan koperasi. Rata-
rata koperasi yang berhasil  ber-
asal dari Negara Eropa.

“Sayangnya, dari 300 koperasi 
di dunia, Indonesia belum. Mung-
kin karena mereka ini mendorong 
aliansi koperasi. Jadi ini gabungan 
koperasi-koperasi,” ujarnya.

Ada alasan mengapa koperasi 
bisa dikatakan berhasil, menurut 
Emil Dardak. Dia mencontohkan 
kota kecil atau biasa disebut desa 
di daerah Maleni, Australia. Di 
sana banyak berdiri koperasi. Ada 
koperasi yang bergerak di simpan 
pinjam, ada koperasi yang men-
jual barang consumer food, dan 
banyak koperasi lainnya untuk lis-
trik, pendidikan, lingkungan hidup. 

Ada juga di Venezuela, yang 
mendorong perkoperasian. Pada 
saat pemerintahan Hugo Chaves 
di tahun 1999, pemerintahan 
memberikan fasilitas bagi lulusan 
perguruan tinggi untuk mendirikan 
satu koperasi. Menariknya, untuk 

mengurus koperasi dipermudah 
seperti biaya pendaftaran koperasi 
gratis, pajak pendapatan diberikan 
potongan, dan lain sebagainya. 

Terkait BUMDesa dengan ko-
perasi, suami Arum Bachsin ini 
memberi perumpamaan tentang 
bagaimana jika suatu desa yang 
membutuhkan listrik berinisiatif 
mengajukan pemasangan listrik 
dan dikelola sendiri melalui wa-
dah BUMDesa. Tentu akan san-
gat efektif karena tidak akan ada 
keterlambatan membayar tagi-
han. Hal ini sudah dibuktikan Emil 
Dardak sewaktu masih menjabat 
menjadi Bupati Trenggalek.  

Menyinggung kemiskinan, Emil 
Dardak mengingatkan bahwa jum-
lah angka kemiskinan di desa ma-
sih dua kali lipat lebih besar dari-
pada di perkotaan. Hal ini yang 
menjadi PR bagi pemerintahan 
pusat agar dapat mengurangi jum-
lah angka tersebut.

“Dalam mengurangi jumlah 
angka kemiskinan tidak hanya 
berbicara mengenai kemiskinan 
saja, tapi juga berbicara berapa 
kemiskinan desa menurun. Itulah 
keberpihakan kita untuk desa. Dan 
koperasi bisa memainkan peranan 
tersebut untuk desa,” tuturnya.

Di akhir sambutannya Ermil Dar-
dak berpesan agar koperasi harus 
terus bersaing dan berkembang dan 
beradaptasi. Jika tidak, maka koper-
asi akan tenggelam dengan usaha 
lain. Emil Dardak meminta supaya 
Dekopin memetakan perkemban-
gan apa saja yang dibutuhkan kop-
erasi saat ini.

Saat ini Dekopinwil Jawa Timur 
sudah memfasilitasi sebuah ap-
likasi Android yang nantinya akan 
dilaunching. Tujuan dibuatnya ap-
likasi tersebut adalah untuk me-
nampung semua produk-produk 
koperasi untuk memudahkan 
masyarakat dalam mendukung 
kemajuan koperasi.(ara)



Edisi III Tahun 2019 13

LAPORAN UTAMA

Edisi II Tahun 2019 1313

Berbagai ilmu dan wawasan 
diberikan kepada para pelaku Ko-
perasi dan Usaha Kecil Menengah 
(KUKM) dalam rangkaian Pun-
cak Hari Koperasi ke-72 Provin-
siJawaTimur yang diadakan di 
Grand City Mall. Salah satu yang 
semarak dan sangat diminati 
adalah diskusi bertema ‘Sosial-
isasi Infrastruktur Keuangan Mikro 
Pembiayaan Syariah Dalam Men-
dukung Program Inklusi Keuan-

gan Syariah.’
Lebih dari 250 orang pegiat Ko-

perasi Syariah hadir dan mengiku-
ti talkshow tersebut. Pengunjung 
yang hadir di expo juga menyem-
patkan diri untuk duduk mengikuti 
materi yang diberikan narasumber. 
Berbagai perwakilan organisasi 
juga tampak hadir mulai dari Fa-
tayat NU Jatim, Muslimat NU Ja-
tim, Aisyah Jatim, Forum Ekonomi 
Syariah Jatim, Forum Koperasi 

Syariah Jatim, Pusat KJKS Jatim, 
Puskop An Nisa' Jatim, Puskop 
Bueka Assakinah Jatim, Fokker 
Jatim, serta Dinas Koperasi dan 
UKM se-Jawa Timur. 

Sekretaris Dinas mewakili Ke-
pala Dinas Koperasi dan UKM 
ProvinsiJatim, Moh. Zainal Arief-
mengatakan, “Pengelola koperasi 
harus memperhatikan 5 hal pent-
ing agar koperasi dapat beraktivi-
tas dengan baik. Secara kelem-

Gebyar Syariah

Gaungkan Infrastruktur 
Keuangan Mikro Pembiayaan 

Syariah untuk KUKM
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bagaan koperasi harus kuat, SDM 
juga mempunyai kemampuan dan 
ketrampilan, pembiayaan, produk-
si dan pemasaran,” tuturnya. Pada 
Gebyar Syariah kali ini juga telah-
dilakukan kerjasama antara Ger-
akan Waqaf Indonesia dan Forum 
Koperasi Syariah dalam rangka 
menumbuhkan perekenomian 
syariah.

Talkshow yang digelar men-
gundang sejumlah narasumber, 
diantaranya M. Ghofirin, Humas 
Unusa Surabaya mewakili OPOP; 
Naning Poedji Rahayu, KSPPS 
BMT Permata Jatim Mojokerto; 
M. Pramudya Iskandar, Pimpinan 
Sub - Divisi Bisnis Syariah Bank 
Jatim Syariah Pusat dan Modera-
tor, Siti Mufiqah, Kepala Jurusan 
Ekonomi Syariah UIN Sunan Am-
pel Surabaya.

“Pesan Gubernur agar kopera-
si berkolaborasi dengan pihak lain 
agar menjadi lebih kuat,” demikian 
Zainal Arief mengakhiri sambutan.

Ada 3 pilar OPOP yang dis-
ampaikan oleh Mh. Ghofirin, 
yaitu santripreneur, pesantren-
preneur, dan alumni. Ketiga pilar 
ini dalam pesantren saling teri-
kat dan mendukung. Santri yang 
masih di dalam pesantren dan 
alumni yang sudah beraktivitas 
di luar pesantren bersatu padu 
membentuk jaringan yang kuat. 
Sambil mempelajari agama, di sisi 
lain berkegiatan ekonomi dengan 
memproduksi, mengembangkan 
usaha dan memasarkannya.

Naning Poedji Rahayu, 
KSPPS BMT Permata Jatim 
Mojokerto,menceritakan pen-
galamannya terkait pemanfaatan 
Financial Technology (Fintech)
dalam melakukan transaksi bisnis. 
Apalagi sekarang sudah era digi-
talisasi, menjadi sebuah kebutu-
han yang tidak dapat dihindarilagi 
KUKM juga harus mengikuti arus 
kemajuan teknologi. 

Terpisah, M. Pramudya Iskan-

dar, Pimpinan Sub Divisi Bisnis 
Syariah Bank Jatim Syariah me-
nyampaikan produk pembiaayaan 
syariah melalui Bank Jatim Sya-
riah yang sudah tersebar di Jawa 
Timur untuk turut mengembang-
kan KUKM di Jawa Timur.

Sementara Ketua Forum Kop-
erasi Syariah (FKS), Ali Hamdan 
pada forum ini mengingatkan ang-
gotanya agar koperasi tidak lupa 
untuk mendapatkan Nomor Induk 
Koperasi (NIK) yang diperoleh dari 
Kementerian Koperasi dan UKM 
R. I. agar koperasi terdata dengan 
baik secara nasional.

Mewakili Kepala Dinas, Sek-
retaris Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jatim sebagai salah satu 
penerima penghargaan telah 
memberikan kontribusi dalam 
pengembangan Koperasi Sya-
riah di Jawa Timur. Salah satu 
penerima penghargaan tersebut 
diberikan oleh Ali Hamdan, Ketua 
Forum Koperasi Syariah.(*)
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Dalam peringatan Hari 
Koperasi Nasional 
(Harkopnas) ke-72, 
berbagai penghargaan 

diberikan kepada semua pihak 
yang berjasa di sektor Kopera-
si dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (KUMKM). Salah satu 
provinsi yang berhasil memborong 
penghargaan adalah Jawa Timur 
de ngan sederet prestasinya.

Prestasi yang diraih dianta-
ranya diberikan kepada Ir. H. Budi 
Sulistyono, Bupati Ngawi yang 
mendapat tanda kehormatan Sa-
tya Lancana Pembangunan dari 
Presiden Joko Widodo yang di-
arahkan Menko Ekonomi dalam 
acara peringatan Puncak Hari Ko-
perasi Nasional ke-72 di Gor Sa-
tria, Kecamatan Purwokerto, Ka-
bupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Selain itu, terdapat 13 peneri-
ma tanda penghargaan Bhakti 
Koperasi dan UKM tahun 2019, 
diantaranya Walikota Madiun, 
H. Sugeng Rismiyanto, S. H., M. 
Hum.; Drs. Achmad Basuki, M.Si, 
Kepala Bidang Pemasaran Dinas-
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, dan Drs. Imam Sutriono, 
MM, Kepala UPT Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur ser-
ta 11 penerima lainnya.

Yang  paling membanggakan 
adalah banyaknya koperasi Ja-
tim yang dinobatkan menjadi ko-
perasi berprestasi. Diantaranya 
KSPPS BMT Nurul Ummah dari 
Kabupaten Bojonegoro dengan 
jenis koperasi simpan pinjam. Ko-
perasi Dharma Bakti Wanita dari 
Kabupaten Bangkalan, Kopma 
Universitas Negeri Malang dari 

Kota Malang dengan jenis koper-
asi konsumen. Lalu ada KUD Tani 
Wilis dari Kabupaten Tulungagung 
dengan jenis koperasi produsen. 
Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur  
dari Kabupaten Pamekasan, KPRI 
Husada Sejahtera dari Kota Ma-
diun dengan jenis koperasi jasa. 

Penghargaan tersebut diberi-
kan oleh Menteri Koperasi dan 
UKM sebagai wujud dukungan dan 
motivasi kepada gerakan koperasi 
agar berfungsi sebagai lembaga 
ekonomi yang mampu meningkat-
kan kesejahteraan anggota khu-
susnya masyarakat umum.

Untuk diketahui, di Indonesia  
ide - ide perkoperasian diperkenal-
kan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang 
pada tahun 1896 yang mendirikan 
sebuah Bank untuk para Pegawai 
Negeri. Sejarah singkatnya, kope-

Hari Koperasi ke-72, Prestasi 
Jatim Mentereng
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rasi yang sempat redup itu dibang-
kitkan lagi di tahun 1947 setelah 
Indonesia merdeka. Yang mendiri-
kannya adalah Bapak Koperasi In-
donesia, Bung Hatta dengan melak-
sanakan Kongres Koperasi untuk 
pertama kalinya di Tasikmalaya. 
Saat itu ditetapkan berdirinya Sen-
tral Organisasi Koperasi Seluruh 
Indonesia (SOKRI) atau yang seka-
rang dikenal sebagai DEKOPIN.

Di balik sejarah koperasi terse-
but, keputusan Hari Koperasi 
Nasional ke-72 dilaksanakan di 
Purwokerto salah satunya un-
tuk mengingatkan Raden Ngabei 
Aria Wiraatmadja yang berasal 
dari kota tersebut. Sejarah seo-
lah dihidupkan kembali, agar gen-
erasi muda dapat mengingatnya 
dan menjadikan Kota Purwokerto 
menjadi salah satu destinasi kun-
jungan.

Dalam acara pembuka, Guber-
nur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
memberikan pengantar seputar 
potensi yang ada di Kabupaten 

Banyumas. Ganjar Pranowo juga 
menekankan untuk mengurangi 
sampah plastik sekaligus mem-
promosikan produk UKM dari dae-
rah Wonosobo sebagai bentuk du-
kungan untuk mengurangi produk 
sekali buang menjadi produk yang 
bisa digunakan berkali-kali. Dia 
mencontohkan produk-produk 
UKM yang menjadi merchandise 
bagi peserta Peringatan Hari Ko-
perasi Nasional ke-72.

Terpisah, Menteri Koordinator 
Bidang Ekonomi Darmin Nasution 
menegaskan, seluruh kebijakan-
pemerintah terkait ekonomi ker-
akyatan bisa diimplementasikan 
dengan pembentukan kluster eko-
nomi, terutama koperasi. Seperti 
kebijakan redistribusi aset, Perhu-
tanan Sosial, hingga Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). 

“Dengan membentuk klus-
ter ekonomi atau koperasi, maka 
transformasi ekonomi akan lebih 
mudah untuk dilaksanakan. Den-
gan membentuk koperasi, kita 

juga akan lebih mudah mengor-
ganisasikannya. Begitu juga den-
gan perbaikan di sisi budidaya le-
wat teknologi,” ujar Darmin.

Di sela-sela rangkaian acara, Di-
rektur Consumer Banking PT Bank 
Tabungan Negara Budi Satria, ber-
sama Ketua Gabungan Koperasi 
Tempe Tahu (Gakoptindo), Aip Syar-
iffudin, menandatangani Nota Kes-
epahaman Kerjasama (MOU) men-
genai Penyediaan Jasa Layanan 
Perbankan kepada anggota Gakopt-
indo. Kerjasama tersebut berpotensi 
untuk penyaluran kredit perumahan 
bagi 1,5 juta perajin tahu tempe dari 
Gakoptindo. Selain itu, Bank BTN 
juga membidik penyaluran kredit 
KPR BTN Mikro, Kredit Usaha Raky-
at kepada koperasi atau Usaha Kecil, 
Mikro dan Menengah (UMKM).

Peringatan hari koperasi nasi-
onal ini diselenggarakan dengan 
tujuan agar seluruh koperasi di In-
donesia mampu menjadi penopang 
perekonomian rakyat untuk lebih 
sejahtera dan merata.(ara)
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Koperasi dan Usaha Ke-
cil Menengah (KUKM) 
menjadi salah satu lo-
komotif  utama pengger-

akekonomi Provinsi Jawa Timur 
(Jatim). Kualitasnya terus dijaga 
dan ditingkatkan agar memiliki-
daya saing di tengah makin ter-
bukanya pasar nasional maupun 
internasional.

Secara rutin, Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jatim menggelar 
berbagai kegiatan untuk men-
dorong pengembangan KUKM. 
Salah satunya melalui kegiatan 
bertajuk ‘Forum Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menen-
gah (KUKM) Jawa Timur’.

“Maksud diselenggarakannya 
acara ini adalah untuk meningkat-
kan peran koperasi dan UMKM 
terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang sesuai dengan rencana pro-
gram prioritas di JawaTimur,”ujar 
Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Moch. 
Zainal Arief saat memberikan 
laporan panitia dalam pembukaan 
acara yang berlangsung di Hotel 
Savana Malang ini.

Acara ini dihadiri oleh jaja-
ran pejabat Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas 
Kope rasi Kabupaten/Kota yang 
membidangi Koperasi dan Usaha 
Mikro di Jatim, Dewan Koperasi 
Indonesia, dan koperasi binaan 
provinsi. Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim juga melibatkan aso-
siasi, diantaranya Asosiasi UKM 
Jatim seperti asosiasi perajin kulit 
Tanggulangin, dan asosiasi peda-
gang kaki lima. Serta perwakilan 
7 organisasi wanita Jawa Timur : 

Aisyah, Muslimat, Fatayat, Wanita 
Katolik, IWAPI, PKK dan BKOW.  
Forum pengembangan ini dilak-
sanakan mulai 19 hingga 21 Juni 
2019 dengan jumlah peserta 150 
orang.

Zainal Arief menambahkan,  
acara ini memang untuk men-
sinkronkan arah kebijakan pem-
berdayaan KUKM di Jawa Timur. 
Selain itu juga membahas strategi 
pemberdayaan KUKM di Jawa 
Timur. Terakhir, untuk member-
dayakan stakeholder sebagai wa-
dah saling bertukar gagasan dan 
pemikiran demi kemajuan KUKM 
Jatim.

Pada kesempatan ini, Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim, Mas Purnomo Hadi mem-
berikan penghargaan kepada Di-
nas Kabupaten/Kota yang membi-

Forum Pengembangan KUKM di Jatim

Berdaya Lewat Peningkatan 
Kualitas KUKM
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dangi Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten/Kota dengan Capaian 
Nomor Induk Koperasi (NIK)ter-
baik. Capaian Terbaik 1 diberikan 
kepada Kabupaten Banyuwangi, 
Capaian Terbaik 3 Kota Malang; 
Capaian Terbaik 4 Kabupaten 
Lumajang; Capaian Terbaik 5 
Kabupaten Trenggalek; Capaian 
Terbaik 6 Kabupaten Sampang; 
Capaian Terbaik 7 Kabupaten Si-
tubondo; Capaian Terbaik 8 Kota 
Batu; dan Capaian Terbaik 10 Ka-
bupaten Tuban.

Mas Purnomo Hadi dalam sam-
butannya mengatakan perkem-
bangan koperasi di Jawa Timur 
yang masih perlu ditingkatkan. 
Ada 20% atau sekitar 9.626dari 
43.193 koperasi yang tercatat se-
bagai koperasi yang tidak aktif. 
Namun, 25% dari angka koperasi 
yang tidak aktif tersebut masih ter-
catat ada yang mau bangkit lagi. 
Begitu juga koperasi yang aktif, 
perlu digalakkan kembali untuk 
kepemilikan sertifikat NIK.

“Tujuannya sertifikat NIK ini 
adalah dapat terdata jumlah kop-
erasi yang aktif itu melalui sistem, 

ini juga yang menjadi fokus Ke-
menterian Koperasi,” tuturnya.Di-
katakannya, fokus dari Gubernur 
Jatim yaitu bekerja keras untuk 
menurunkan angka kemiskinan, 
salah satunya melalui KUKM. 

Mas Purnomo Hadi menjelas-
kan, peran Dinas Koperasi akan 
masuk melalui program Nawa 
Bhakti Satya yang telah dicanan-
gkan oleh Gubernur Jawa Timur, 
khususnya pada Nawa Bhakti ke-7 
yaitu Jatim Berdaya serta program 
prioritas dinas terhadap pember-
dayaan KUKM di Jawa Timur yang 
meliputi penguatan kelembagaan, 
sumber daya manusia, produksi, 
permodalan dan pemasaran.

Dalam forum pengembangan 
yang dilaksanakan selama 3 hari 
ini, berbagai materi disampaikan 
oleh narasumber. Narasumber 
pertama dari Tim Navigasi Guber-
nur. Lalu di materi selanjutnya diisi 
oleh Badan Perencanaan Pem-
bangunan Nasional RI (Bappenas 
RI); Ditjen Perbendaharaan Nega-
ra Kemenkeu R.I; Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Jawa Timur; Bank Indonesia Per-

wakilan Jawa Timur; Badan Per-
encanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Timur; International 
Council for Small Business (ICSB) 
Jawa Timur; serta hadir pula Go-
jek Indonesia yang diwakilkan 
oleh Boy Arno Muhammad, Re-
gional Manager Government Re-
lation Jawa-Bali. 

Forum pengembangan ini 
membuka kesempatan yang luas 
bagi peserta untuk berdiskusi baik 
permasalahan maupun masukan 
untuk kemajuan bersama. Pada 
kesempatan tersebut, salah satu 
peserta mendiskusikan menge-
nai materi yang disampaikan Tim 
Navigasi Gubernur Jawa Timur. 
Disinggung mengenai PKH yang 
perlu diberikan akses agar sektor 
pertanian di desa dapat mengu-
rangi tingkat kemiskinan.

Forum pengembangan ini 
menjadi wadah untuk mewujud-
kan program-program bagi ma-
syarakat Jawa Timur agar menjadi 
sejahtera, unggul dan berakhlak 
dengan tata kelola pemerintahan 
yang mendukung penuh pember-
dayaan masyarakat.(ara)
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One Pesantren One 
Product (OPOP), pro-
gram Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) 

Jawa Timur (Jatim) telah diluncur-
kan oleh Gubernur Jatim, Khofifah 
Indar Parawansa. Gebrakan ini 
dini siasi oleh berbagai Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dianta-
ranya Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Prov. Jatim, dan 
masih banyak lagi.

Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya (Unusa) salah satu 
yang baru saja meresmikan 

OPOP bekerja sama dengan In-
ternasional Councill of Small Bus-
siness (ICSB) pada 22 Agustus 
2019 di Auditorium Tower Unusa. 
Peresmian Center of Human En-
treprenur Development menunju-
kan keseriusan kampus Nadliyin 
ini dalam mengembangkan kewi-
rausahaan berbasis teknologi 
yang memiliki dampak sosial.

Peresmian tersebut dihad-
iri langsung oleh Gubernur Jawa 
Timur,  Khofifah Indar Parawa-
nsa; Rektor Unusa, Prof. Muham-
mad Jazidie;Presiden International 
Council for Small Business (ICSB) 

dari Mesir, Ahmed Mohamed Os-
man dan pengagas Human Entre-
preneurship, Prof Ki-Chan Kim dari 
Korea, serta dihadiri pula oleh Ketua 
Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) 
Surabaya, M. Nuh serta Hermawan 
Kartajaya selaku Chairman ICSB In-
donesia.

Peresmian OPOP Training 
Center merupakan salah satu cita-
cita dan upaya Gubernur Khofifah-
dalam mengembangkan kualitas 
dan daya saing pesantren. Ia pun 
berharap Unusa menjadi kampus 
yang mampu ikut di dalam meng-
gerakan pertumbuhan ekonomi di 

Wujudkan OPOP 

Unusa Resmikan Human 
Entrepreneurship Center
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Jatim.
Sebanyak 30 pesantren akandi-

dampingi secara khusus di OPOP 
Training Center. Ada lebih dari 
6.000 pesantren yang tersebar di 
38 kabupaten/kotaJatim. Bahkan 
beberapa juga sudah membukti-
kan kemampuan mengembangan 
jejaring usaha lewat perbankan 
syariah seperti Ponpes Sidogiri. 
Di era digital ini, generasi muda di-
dorong memanfaatkannya dengan 
menciptakan lahan baru bidang 
usaha.

“E-commerce, sesungguhnya 
tidak hanya berjualan barang, 
tetapi bisa jual pikiran, menjual 
ide, menjual jaringan dan sistem. 
Inisiasi dan ide-ide brilian itu ada 
dari anak-anak yang dibesarkan 
di negeri ini. Saya berharap, ada 
pesantren atau santri yang ma-
suk di kategori unicorn,” tuturnya 
penuh semangat. Dikatakannya, 
Ruang Guru, Go-Jek, dan Buka-
lapak merupakan ide dan inovasi 
yang lahir dari generasi muda 
anak Indonesia.

ICSB pun akan membantu para 
santripreneur yang belum memiliki 
pemetaan bisnis yang jika sebe-

lumnya kehilangan arah, menjadi 
menemukan arah. OPOP bisa-
menjadi laboratorium atau training 
center, inkubator bagi pesantren-
pesantren yang telah memiliki em-
brio bisnis. Hal ini bertujuan untuk 
membangun jiwa enterpreneur-
ship di kalangan santri, pesantren 
dan masyarakat sekitar khusus-
nya alumni pondok pesantren.

Adapun target yang ditetap-
kan oleh OPOP adalah sebanyak 
1.000 santri di tahun 2019 mampu 
menjadi santripreneur. OPOP se-
bagai inkubator bisnis santri juga 
turut membangunkan ekosistem 
dan jaringan pasarnya.

Dibentuknya OPOP dinilai 
menjadi salah satu upaya pengen-
tasan kemiskinan dan sebagai sa-
rana pembentukan iklim pesantren 
yang lebih maju dan mutahir. So-
cial security, menurut Gubernur 
Khofifah, memang harus dileng-
kapi dengan satu perlindungan 
dengan yang lain. 

“Potensi pesantren itu sangat 
luar biasa, tapi banyak diantara 
mereka yang tidak mendapatkan 
pendampingan yang komprehensif. 
Untuk itulah saya berharap, OPOP 

bisa membantu entrepreneur muda 
untuk pendampingannya, persia-
pannya,” ujar Gubernur.

Selain peresmian OPOP, Gu-
bernur Jawa Timur juga meresmi-
kan Center of Human Entreprenur 
Development. Center of Human 
Entrepreneur Development meru-
pakan sebuah konsep kewirausa-
haan yang dikembangkan oleh 
Prof Ki-Chan Kim dari Korea. 
Melalui dua fasilitas yang telah 
diresmikan itu, Gubernur Jatim 
berharap sumbangsih Kampus 
Unusa terhadap warga NU di Ja-
tim makin dirasakan.

“Sebetulnya, SMA-SMK juga 
sudah punya produk yang butuh 
pendampingan quality control 
yang baik, quantity-nya cukup. 
Maka antar pesantren yng punya 
produk mirip sebenarnya sudah 
bisa masuk ke market place yang 
ada,” ujar Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut 
pula, Prof. Kim memaparkan be-
berapa materi mengenai pembagian 
definisi kewirausahaan ke dalam tiga 
kategori. Pertama, entrepreneurship 
1.0, yaitu pengusaha yang bekerja 
untuk dirinya sendiri demi mencari 

nafkah pribadi; Kedua, 
entrepreneurship 2.0, 
adalah pengusaha yang 
bekerja untuk sebuah or-
ganisasi; dan ketiga, en-
trepreneurship 3.0 yang 
bekerja untuk masyarakat 
dan kemanusiaan.

“Sejalan dengan pelak-
saaan entrepreneur plus 
(Enplus) yang telah me-
masuki tahun keempat, 
Unusa terus berkomitmen 
mengembangkan ke arah 
yang lebih memberikan 
dampak dan kemanfaatan 
kepada masyarakat,” kata 
Rektor Unusa, Prof. Ach-
mad Jazidie.(ara)
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Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
mengadakan Workshop 
Peningkatan Produk 

KUKM di Bidang Kerajinan pada 
29-30 Juli 2019. Acara yang ber-
tempat di Grand Hotel Mahkota 
Lamongan ini dibuka oleh Ir. 
Sumbangto, M.M. Kepala Bidang 
Produksi dan Restrukturisasi 
Usaha, mewakili Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur. 

Dalam sambutannya Sum-
bangto menegaskan bahwa perlu 
adanya peningkatan produktivi-
tas dan kreativitas UKM di Jawa 
Timur, khususnya anggota per-
kumpulan Asosiasi Perempuan 
Kreatif Jawa Timur (APKJ) yang 
merupakan peserta dalam keg-
iatan ini. Sebanyak 80 peserta 
yang hadir diyakini oleh Sumbang-
to dapat menjadi asosisasi yang 

besar nantinya. 
“Salah satu kunci peng-

gerak ekonomi adalah ibu-ibu,” 
tegasnya. Ia memberikan seman-
gat kepada para peserta agar 
lebih meningkatkan kreativitas 
pada produk UKM bidang keraji-
nan. Sumbangto juga mengingat-
kan kepada seluruh anggota untuk 
bersinergi memajukan asosiasi 
yang baru lahir ini.   

Suratno, S.E., Kepala Seksi 
Produksi Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa Timur, dalam 
sambutan laporan panitia ber-
harap agar peserta dapat sharing 
bersama narasumber secara aktif, 
dalam upaya meningkatkan ide-
ide kreativitas dan keterampilan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemberian materi singkat Program 
Pemberdayaan KUKM dalam 
Rangka Pengembangan Daya 

Saing oleh Nur Hayati As'adah S. 
E. MSi., dari Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kab. Lamongan. 

Adapun materi kedua men-
genai “Membangun Ide Kreatif 
dan Inovatif untuk Peningkatan 
Produk Kerajinan” disampaikan 
oleh Machmudah dari UD Mahda 
Collection. Menurut Mahmudah, 
ide-ide yang berasal dari ibu-ibu 
biasanya lebih cemerlang. Tidak 
hanya pemberian materi, peserta 
juga diajak berdiskusi sekaligus 
praktik. 

Maria Handajani bersama 
Machmudah mengajak para 
peserta untuk tidak ragu-ragu 
dalam menuangkan ide yang mer-
eka punya. “Justru ide-ide dan ha-
sil tangan ibu-ibu ini nantinya yang 
saya rasa jauh lebih bagus dan 
bernilai jual tinggi,” tutur Maria di 
sela arahannya.(nit)

Workshop Peningkatan Produk KUKM di Bidang Kerajinan 

Ide Cemerlang Justru dari 
Para Ibu



Edisi III Tahun 201922

WARTA

Edisi II Tahun 201922

Dalam teori pemasaran, 
desain kemasan produk 
memiliki peranan sangat 
penting dalam menarik 

pembeli. Untuk itu, pelaku Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menangah 
(KUKM) harus kreatif dalam mende-
sain penampilan produknya.

Guna membantu KUKM agar bisa 
menuangkan ide kemasannya send-
iri, Dinas Koperasi dan UKM Prov.
Jatim menggelar Pelatihan Singkat 
Vokasional dalam Rangka Pengem-
bangan Usaha KUKM Pembuatan 
Desain Grafis Kemasan Produk.

“Desain kemasan produk ini se-
lain ditujukan untuk lebih menarik 
konsumen juga sebagai bentuk 
peningkatan usaha” tutur Kepala 
Seksi Pengembangan Usaha Dinas 
Koperasi dan UKM Jawa Timur Drs. 
Totok Indarto, MM. 

Acara yang berlangsung di 
Grand Mahkota Hotel Lamongan 
pada 6 Agustus 2019 ini diikuti 50 
peserta , perwakilan dari pelaku 
KUKM Lamongan. 

Menurut Totok Indarto, desain 
kemasan produk perlu ditingkatkan 

oleh para pelaku usaha di era mod-
ern saat ini. Kemasan produk selalu 
berkembang dan berganti model di 
pasar, sehingga persaingan juga 
semakin ketat.   

Dalam kesempatan yang sama, 
Dra. Dwi Setyawati M.Si., dari Bi-
dang Produksi dan Restrukturisasi 
Dinas Koperasi dan UKM Jatim 
mengatakan kegiatan ini merupak-
an pengembangan dari pelatihan 
singkat yang sebelumnya telah dia-
dakan di gedung Klinik BDC KUKM 
Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Ja-
lan Juanda, Sidoarjo. “Peserta dapat 
mengembangkan skill, mewujudkan 
kemandirian usaha serta mampu 
membuat desain berkualitas yang 
berdaya saing dalam pengemban-
gan usaha” tuturnya. 

Pelatihan ini dipandu oleh 3 nara-
sumber yang merupakan Dosen In-
titut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) Surabaya. Pemberian materi 
pertama disampaikan oleh Nurina 
Orta D, ST., MDs., mengenai Pent-
ingnya Pembuatan Desain Grafis 
Kemasan Produk. Nurina men-
egaskan, selain berfungsi sebagai 

pelindung produk, saat ini packag-
ing juga memiliki fungsi kompleks. 
Diantaranya daya tarik pemasaran, 
identitas, informasi, estetika, er-
gonomi dan antropometri, distribusi 
kemasan serta memiliki nilai dalam 
menentukan dan meningkatkan 
penjualan produk tentunya.  

“Daya saing UKM saat ini se-
makin tinggi, maka pelaku usaha 
dituntut untuk memiliki kualitas dan 
inovasi termasuk dalam desain ke-
masan produk” terangnya kepada 
para peserta. 

Masalah utama kemasan pan-
gan UKM saat ini terletak pada 
tingkat kepercayaan konsumen 
akan mutu produk yang masih ren-
dah. Untuk itu, kemasan saat ini 
dituntut untuk tampil lebih baik dan 
memenuhi persyaratan. Selain de-
sain, penggunaan dan pemilihan 
material kemasan dan juga sangat 
menentukan.  

Menurutnya, fungsi utama dari 
desain grafis dalam kemasan yakni 
menambah nilai dan sifat produk, 
meningkatkan nilai jual produk, 
menginformasikan kepada pelang-
gan tentang isi produk dan manfaat 
menggunakan produk tersebut.  

Dalam packaging tidak hanya 
desain yang diunggulkan, informasi 
produk juga harus diperhatikan. 
Putri Dwitasari, ST., MDs., menam-
bahkan bila 80% daya tarik secara 
visual atau kasat mata meliputi war-
na, bentuk, merek, ilustrasi, huruf 
dan tata letak. “Silent sales person 
merupakan faktor terakhir dari se-
buah produk yang bisa mempen-
garuhi keputusan sesorang” terang-
nya.(nit) 

Pelatihan Singkat Vokasional di Lamongan

KUKM Tingkatkan Skill  Desain 
Kemasan Produk
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Tak hanya inovasi produk, 
perbaikan packaging 
dan perluasan pasar 
yang menjadi konsen-

trasi pengemabangan Koperasi 
serta Usaha Kecil dan Menen-
gah (KUKM). Penguatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) juga dilaku-
kan agar mampu bertahan di ten-
gah gempuran persaingan.

Penguatan Manajemen SDM/
Organisasi Sektor Riil Bagi KUKM 
pun kembali dilakukan oleh Dinas 
Koperasi dan UKM Prov.Jatim. 
Kali ini sasarannya adalah para 
pelaku KUKM di Pacitan dan Ma-
diun.

Dalam sambutan pembu-
kaan, Kepala Seksi Restrukturasi 
Usaha, Dinas Koperasi dan UKM 
Prov.Jatim, Sri Andayani menyam-
paikan bila para pelaku UKM ha-
rus bisa konsisten mempertahank-
an semangat dan inovasi dalam 
mengembangkan usaha. “Ber-
beda dengan Koperasi, UKM jika 
tidak memiliki keduanya, terlebih 
di era saat ini dengan persaingan 
yang terus semakin ketat, maka 
akan jatuh dengan sendirinya” 
tegasnya. 

Acara yang dilaksanakan di 

Grha Mangga, kompleks Hotel 
Setia Budi Madiun ini berlangsung 
selama 2 hari berturut-turut yaitu 
18-19 Juli 2019. Acara diikuti se-
banyak 100 peserta yang meru-
pakan para pelaku KUKM dari Ka-
bupaten Pacitan dan Madiun.  

Pemilihan peserta dalam acara 
ini merupakan hasil koordinasi 
Dinas Koperasi dan UKM Jawa 
Timur dengan Kabupaten Kota 
setempat. Adapun para peserta 
terdiri dari KUD, KPRI, KSP mau-
pun Forum IKM yang ada di Kabu-
paten Kota Madiun. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperkuat manajemen serta 
memotivasi para pelaku usaha. 
Menurut Sri Andayani, menjadi 
pelaku Koperasi harus memiliki 
beberapa sifat yang disebutnya, 
‘Kober, Pinter dan Bener’ (Jawa: 
kesempatan, pintar dan benar) 
agar Koperasi yang dikelola dapat 
bertahan dan berjalan dengan 
baik. 

Materi pelatihan terkait Pe-
ningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia KUKM diberikan 
oleh narasumber Dr. Ardi Hamzah, 
S.E., M. Si, Ak, AAP-B, ACPA, se-
laku Dosen Universitas Trunojoyo 

Madura. "Sumber Daya Manusia 
KUKM saat ini harus berkualitas 
yakni memiliki 5P, positif,  propo-
sional, proaktif, progresif, profe-
sional dan proposional" ujarnya.

Peningkatan kapasitas SDM 
KUKM ini penting dilakukan meng-
ingat selain produktivitas menjadi 
lebih baik, juga berpengaruh pada 
peningkatan kinerja pekerjaan, 
pemberdayaan yang lebih besar, 
seleksi serta rekuitmen yang lebih 
besar memuaskan dan penguran-
gan tingkat keluar masuk kary-
awan. 

Ardi Hamzah berharap peser-
ta nantinya dapat meningkatkan 
kapasitas maupun kualitas dari 
segala aspek, baik keuangan, 
kelembagaan, legal, produksi, 
pasar, SDM maupun teknologi 
bagi pelaku KUKM. 

Sementara Syafii, S. E., M. Ak, 
memberikan konsultasi di Bidang 
Akuntansi, Perpajakan dan Sistem 
Informasi. "Sangat penting bagi 
pelaku UMKM dan Koperasi mem-
bayar pajak tepat waktu" terang-
nya. Hal ini juga berkaitan dengan 
keberlangsungan proses kegiatan 
usaha yang dijalankan. 

Adapun materi ketiga mengenai 
Pentingnya Standard Operation 
Procedure (SOP) Bagi Pengem-
bangan KUKM oleh Siti Julaicha, 
S.E., M. CA, MSA. Siti mengingat-
kan peserta terkait manfaat SOP, 
yakni usaha modern berkembang 
dan potensi pendapatan lebih be-
sar. Dengan adanya SOP maka 
kualitas produk terjaga. Selain itu, 
hasil suatu pekerjaan tetap sama 
walaupun dikerjakan oleh orang 
yang berbeda.(nit)

Tingkatkan Daya Saing, 
Kualitas SDM KUKM Diperkuat
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Bertempat di Hotel Istana, 
Tulungagung, 29-30 Juli, 
Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur me-

nyelenggarakan Sosialisasi Standar 
Operasional dan Restrukturisasi ke-
pada pengurus koperasi dan pelaku 
UKM di Jawa Timur. 

Peserta yang berjumlah 100 
orang tersebut mendapatkan pela-
tihan menjadi UKM yang baik, 
dengan instruktur dari CV Progge-
sive Surabaya dan dari Universitas 
Airlangga. Acara pelatihan dibuka 
oleh Sri Andayani, SE., M.M, Ke-
pala Seksi Restrukturisasi Usaha.

Dalam arahannya Sri Andayani 
meminta peserta agar fokus pada 
unit usaha simpan pinjam yang 
ditekuninya.  “Begitu maraknya 
IT, apabila koperasi kalau sudah 
berkecimpung dengan bisnis se-
lain simpan pinjam biasanya akan 
kalah bisnis simpan pinjamnya,” 
tutur Sri Andayani kepada peserta.

Juga dikatakannya, “Menjadi 
pengurus koperasi punya 3 unsur, 
yang pertama harus ‘kober’ (me-
nyempatkan) meluangkan waktu. 
Apabila jabatan atau amanah 
tersebut menjadi sampingan, pasti 
tidak akan fokus. Selain ‘kober’, 

juga harus benar, artinya dia juga 
mengemban amanah dari ang-
gota. Harus juga pintar dan kreatif. 
Kalau tidak kreatif akan tertinggal 
dengan bisnis yang lain.”

Pemateri menyampaikan materi 
mengenai standarisasi operasional 
prosedur kelembagaan manajemen 
dari Universitas Airlangga Surabaya, 
standarisasi operasional prosedur 
keuangan dan aset, serta pentingnya 
restrukturisasi usaha bagi KUKM. 
Dari sosialisasi standar operasional 
ini diharapkan agar koperasi mau-
pun UKM dapat menata dengan baik 
oganisasi dan usahanya.(ara)

Sosialisasi Standar Operasional dan Restrukturisasi

“Anggota Harus Kober dan Aktif”



Edisi III Tahun 2019 25

PROFIL KOPERASI

KPRI Bina Karya, terletak 
di Desa Jajag, Keca-
matan Gambiran, Ka-
bupaten Banyuwangi 

ini tidak hanya melayani simpan 
pinjam pegawai, tetapi juga mem-
buka unit usaha lain yang dikelola 
dengan sistem yang sederhana 
tetapi berguna.

Keberadaan koperasi di Indo-
nesia memiliki peran penting bagi 
setiap lembaga dan anggota yang 
menjalankannya, salah satunya 
untuk membangun perekonomian.
Koperasi Pegawai Republik In-
donesia (KPRI) misalnya, sangat 
dirasakan manfaatnya oleh ang-
gotanya yang mayoritas pega-
wai negeri. Bukan hanya bidang 
simpan pinjam, tapi juga layanan 
dikembangkan di sektor penyedi-
aan barang maupun jasa. Seperti 
yang dirasakan para anggotaKPRI 
Bina Karya, Banyuwangi.

“Awalnya, anggota kami hanya 
dari SDN 1 Jajag saja. Tetapi, se-
makin lama semakin banyak yang 
ikut di luar SDN 1 Jajag, maka 
dibentuklah koperasi,” tutur pen-
gurus KPRI BinaKarya, Suhar-
tono.

Berdiri pada tahun 1978, KPRI 
Bina Karya berdiri, hingga saat ini 
menangani kegiatan perkopera-
sian di wilayah Kecamatan Gam-
biran dan Kecamatan Tegalsari. 
Awal didirikannya tentu berkew-
ajiban untuk melayani simpan 
pinjam kepegawaian, tabungan 
guru. Tujuan utama dari KPRI 
Bina Karya ini sebenarnya ingin 
memberi pelayanan, bukan hanya 
keuntungan saja yang dicari. 

Memberikan nilai dan prinsip 
untuk melayani masyarakat ang-
gota koperasi selalu menjadi ba-
han pertimbangan para pengurus 
KPRI Bina Karya. Sehingga ang-

gota dapat merasakan manfaat 
selama menjadi keluarga besar-
koperasi, yang tentu akan ber-
pengaruh dalam peningkatan kes-
ejahteraan ekonomi mereka.

Untuk melaksanakan halterse-
but, maka koperasi menerima 
usulan-usulan dalam program 
kerjanya. Selain simpan pinjam, 
unit usaha yang dimilikiKPRI Bi-
naKarya adalah pertokoan, jasa 
perpanjangan SIM dan STNK, 
kursus mengemudi dan lain-lain. 
Program-program yang diusulkan 
pengurus koperasi ini berjalan 
atas persetujuan anggota koper-
asi. Apabila tidak disetujui, maka 
tidak dilaksanakan. 

Seperti pengalaman yang lalu, 
pengurus KPRI Bina Karya sem-
pat membuka unit usaha di bi-
dang travel, tetapi persaingannya 
sangat ketat sehingga diputuskan 
oleh anggota-anggotanya untuk 
dialihkan ke kursus mengemudi.

Modal awal yang dimiliki ketika 
pertama berdiri sekitar Rp 10 juta. 
Dengan pengelolaan yang baik 
dan sistematis, KPRI Bina Karya 
bisa maju hingga saat ini. Jumlah 
anggota koperasi yang telah ter-
gabung di KPRI Bina Karya di ta-
hun 2018 sebanyak 884 anggota. 
Simpanan pokok pada tahun 2018 
sejumlah Rp 50.000, sementara 
simpanan wajib untuk anggota 
sebesar Rp 150.000 per bulan.

Pengurus sendiri berasal dari 
para guru di Kecamatan Gambi-
randan Kecamatan Tegalsari yang 
berjumlah 5 orang pengurus dan 
2 orang pengawas. Saat ini KPRI 
Bina Karya telah memiliki14 orang 

KPRI Bina Karya, Banyuwangi

Terapkan Sistem Sederhana 
Tapi Berguna untuk Anggota
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karyawan tetap. 

Namun bukan berarti tidak ada 
kendala, rata-rata pengurus ko-
perasi yang sudah pensiun lebih 
memilih untuk tidak melanjutkan 
tugasnya. Sehingga dibutuhkan 
orang baru lagi untuk menjadi pen-
gurus. Ketika dicalonkan menjadi 
pengurus koperasi harus memiliki 
kualifikasi yang bagus dan pa-
ham tentang dasar-dasar perkop-
erasian sehingga ketika sudah 
belajar bisa mudah menangkap. 
Selain itu, juga masih dalam prob-
lem anggota-anggota yang tidak 

mengikuti aturan-aturan, 
tetapi koperasi mampu 
memberikan solusinya. 
“Kalau di awal bulan gaji 
anggota masuk ke reken-
ing, itu sudah otomatis 
masuk ke kita, karena dari 
awal mereka juga sudah 
membayar. Tetapi memang 
risikonya besar.”

KPRI Bina Karya mam-
pu mencetak prestasi yang 
membanggakan di tingkat Provinsi 
maupun tingkat Kabupaten, di-
antaranya sebagai Koperasi Ber-
prestasi Tahun 2014 dari Menteri 
Koperasi dan UMKM Republik 
Indonesia, Peringkat I Lomba Ko-
perasi Berprestasi Tingkat Jawa 
Timur tahun 2014, juara I Lom-
ba Koperasi Tingkat Kabupaten 

Banyuwangi tahun 2013, dan ma-
sih banyak lagi segudang presta-
sinya.

KPRI Bina Karya juga bekerja 
sama dengan beberapa sekolah 
yang mengadakan Prakerin dan 
magang, diantaranya bekerja 
sama dengan SMK Darussalam 
Blokagung, SMK Bustanul Falah 
Kembiritan, SMK Muhammadiyah 
9 Gambiran, dan SMKN Kalibaru.

Selama ini, unit usaha koperasi 
di bidang pertokoan juga mem-
beri peran yang signifikan dalam 
kemajuan koperasi. Karyawan 

pertokoan setiap 
awal bulan selalu 
keliling mengunjun-
gi beberapa kantor-
kantor untuk men-
jual bahan pokok.

“Biasanya di 
awal bulan, mobil 
yang kami beli un-

tuk operasional itu keliling ke kan-
tor-kantor. Malah lebih enak lagi 
kalau sebelumnya sudah pesan. 
Bisa dibayar kontan atau dibayar 
di gaji bulan depannya,” tutur Su-
hartono. Menurutnya, inilah men-
jadi poin penting koperasi yang 
dikelolanya bisa mendapat presta-
si dari pemerintah pusat. “Menu-
rut para tim penilaian itu, masih 
jarang koperasi yang jemput bola 
ke konsumen. ”Harga yang dijual 
barang di koperasi ini juga bersa-
ing sehingga bisa diterima pasar. 
Bahkan pengurus selalu berusaha 

agar bisa lebih murah 
dari yang lain.

Unit usaha kursus 
mengemudi pun juga 
sangat membantu ang-
gota koperasi untuk bisa 
mendapatkan layanan 
yang tidak jauh dari ka-
wasan mereka. Koperasi 
di daerah Desa Jajag ini 
berencana akan men-
jalankan unit usaha yang 
lain yaitu properti. “Kami 
sedang mengumpulkan 
dana untuk modalnya.”

Seperti yang di-
inginkan semua peng-
gerak koperasi, harapan 
ke depannya sederhana, 
“Kami ingin anggota bisa 
sejahtera. Bisa  melayani 
dengan baik. Kewajiban-
nya dilaksanakan.  Hak-
haknya juga  didapatkan,” 
pungkasnya. (ara)
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Dalam rangka memberi-
kan sejumlah motivasi 
dan apresiasi kepada 
UKM, Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Jawa Timur 
mengadakan ajang UKM ber-
prestasi, “UKM Award 2019”, yang 
grand final diadakan di gedung 
Business Development Centre 
(BDC) Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, 1 Juli 2019. 

Berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor: 
188/317/KPTS/ 013/2019 tanggal 
15 Juli 2019 tentang Pemenang 
Lomba Perkoperasian dan Usaha 
Kecil dan Menengah Prov. Jatim 
Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Kategori Wirausaha Muda, 
juara I Soe Art Kab. Lamon-
gan yang menonjolkan produk 
tas  bahan denim. Juara II CV 

Banafood Kab. Malang, produk 
keripik dan krupuk. Juara III UD. 
Muda Berkarya Kab. Bojonegoro, 
handycraft.

Kategori Eksport, juara I UD. 
Karya Indonesia, Kab. Tulunga-
gung, produk fosil kayu. Juara II 
CV Pelanusa Malang, produk kain 
perca. Juara III CV Dewi Baracraft 
Jember, produk handycraft.

Kategori Go Green, juara I CV 
Adikarya Nganjuk, produk hasil 
pertanian dan kerajinan organik; 
Juara II UD Rizqi Agung Kab. 
Ponorogo, produk minuman cin-
cau; Juara III CV Cakra Surya Nu-
santara Kota Kediri, produk madu.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Mas 
Purnomo Hadi, M.M, secara resmi 
membuka UKM Award Berprestasi 
2019 di aula Gedung BDC dengan 

memberikan sedikit pembeka-
lan singkat untuk masing-masing 
peserta.

“Khusus untuk para finalis UKM 
berprestasi, ini tentang bagaimana 
teman-teman menuangkan ide-ide 
sebagai influencer. Di Jawa Timur, 
UMKM menyumbangkan pereko-
nomian sebesar 57,52% di atas 
rata-rata nasional. Hanya saja 
produk yang dihasilkan UMKM ini 
bermasalah di pemasaran,” tutur 
Mas Purnomo Hadi kepada peser-
ta UKM Award Berprestasi.

Mas Purnomo Hadi memberi-
kan gambaran mengenai per-
bandingan UKM di Cina dengan 
UKM di Indonesia. Kemasan yang 
ditawarkan oleh produk-produk 
Cina tidak jauh berbeda bagusnya 
dengan buatan UKM Indonesia, 
tetapi terkadang gaya hidup pem-

UKM Award 2019
Cetak Kader Berprestasi
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beli terhadap barang impor ma-
sih tinggi sehingga menimbulkan 
adanya permintaan tinggi untuk 
produk-produk impor. 

Pada kegiatan ini sebanyak 17 
peserta UKM dari 11 kabupaten/
kota se-Jawa Timur dibagi ber-
dasarkan kategori masing-masing 
usaha. Kategori pertama yaitu kat-
egori Wirausaha Muda sebanyak 
6 finalis UKM yang meliputi peng-
hargaan bagi wirausaha muda 
yang mempunyai visi mengem-
bangkan potensi ekonomi ma-
syarakat dalam usahanya dan 
mempunyai program pembinaan 
terhadap SDM sekitarnya.

Kategori kedua yaitu kategori 
Go Green (Ramah Lingkungan) 
sebanyak 6 finalis UKM di mana 
di kategori ini merupakan UKM 
yang mempunyai kesadaran men-
jaga lingkungan hidup dengan 
memperhatikan limbah industri, 
memanfaatkan sumber daya alam 
yang ada di sekitar lingkungan, 
serta produk yang ramah lingkun-
gan.

Kategori yang terakhir adalah 
kategori ekspor. Terdapat 5 fi-
nalis UKM yang mengikuti UKM 
Berprestasi ini. Penghargaan ini 
diberikan kepada wirausahawan 
UKM yang telah melebarkan say-
apnya menuju kancah internasi-
onal.

Tim juri, untuk kategori Go 
Green terdiri atas Faiqotul Himmah, 
SE (CV. Daun Agel) dan Dr. Helmi 
Jawahir (Universitas Brawijaya). 
Tim juri kategori wirausaha muda 
terdiri atas Irfan Fatoni, SE, M.Si, AK 
(Universitas Widyagama Malang) 
dan Drs. Rully Kusumahadi (CV 
Bina Usaha Mandiri). Sedangkan di 
kategori ekspor tim juri adalah Fau-
zan Muttaqien, SE., MM (Universi-
tas Widyagama Malang) dan Budhi 
Wibowo (Universitas Ciputra).

Kriteria penilaian meliputi 7 kri-
teria, yaitu (1) visi, misi dan nilai 
perusahaan dengan bobot nilai; 
(2) manajerial usaha; (3) penyer-
apan tenaga kerja; (4) program 
pembinaan terhadap tenaga kerja; 
(5) tren peningkatan usaha (su-

istanibility); (6) kemitraan usaha; 
(7) inovasi dan kreativitas.

Mas Purnomo Hadi kembali 
mengingatkan kepada peserta 
UKM untuk selalu menanamkan ji-
mat ‘AKIK’ (Aktif, Kreatif, Inovatif, 
dan Komunikatif) untuk selalu di-
laksanakan oleh pelaku UMKM ke 
mana pun akan melangkah.  Mas 
Purnomo Hadi juga mengimbau 
bagi peserta UKM berprestasi un-
tuk menghindari kemasan tanpa 
merk karena akan merugikan UKM 
itu sendiri. UKM yang ingin mencari 
keuntungan supaya barangnya bisa 
laku dijual dengan tidak memberi-
kan merk pada produknya maka 
akan kesulitan untuk dikenal.

Oleh karena itu, tujuan dilak-
sanakannya kegiatan ini bisa me-
numbuhkan semangat kompetisi 
dalam meningkatkan kinerja UKM. 
Agar UKM juga berfungsi sebagai 
lembaga ekonomi yang mampu 
meningkatkan pendapatan ma-
syarakat, menyerap tenaga kerja, 
dan berperan dalam meningkat-
kan perekonomian nasional.(ara)
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Mengelola potensi wisata 
di daerah menjadi fokus 
utama pemerintahan 
sebagai salah satu 

upaya peningkatan perekonomian 
daerah. Tepatnya di Kabupaten Tu-
lungagung, di Hotel Istana, 30 Juli 
2019, diadakan kegiatan “Sosialisa-
si Perkoperasian Bagi Masyarakat 
Desa Wisata.” Kegiatan ini diada-
kan oleh Bidang Kelembagaan dan 
Pengawasan Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur.

Peserta yang hadir di acara 
tersebut merupakan kelompok sa-
dar wisata (pokdarwis) di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Tulunga-
gung. Sosialisasi ini bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman tentang 
perkoperasian serta meningkatkan 
keterampilan masyarakat lokal dan 
pelaku UMKM dalam mengem-
bangkan potensi kearifan budaya 
lokal, baik itu kreativitas dan inovasi 
di daerah yang dapat dipromosikan 
ke dalam maupun ke luar Kabupat-
en Tulungagung.

Kepala Bidang Kelembagaan 
dan Pengawasan Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur, Cepi 

Sukur Laksana, S.H., M.M., dalam 
sambutannya mengatakan, ber-
dasarkan pertumbuhan ekonomi 
dunia, Indonesia masih mencapai 
5,1%. “Kami berharap banyak, eko-
nomi pedesaan mampu berkontri-
busi untuk meningkatkan perekono-
mian meski hanya satu digit angka 
saja,” kata Cepi Sukur Laksana.

“Sebaiknya bukan hanya ke-
lompok saja yang jalan, tetapi juga 
diimbangi berbasis kelembagaan 
yang kuat dan mandiri,” lanjut 
Cepi Sukur Laksana. Ditambah-
kan Cepi, hanya ada empat badan 
hukum yang ada di Indonesia, yai-
tu badan hukum koperasi, badan 
hukum perseroan terbatas, badan 
hukum  yayasan dan badan hu-
kum perkumpulan. Dari keempat 
badan hukum tersebut, kegiatan 
yang melakukan sektor ekonomi 
hanya badan hukum koperasi dan 
badan hukum perseroan terbatas.

 “Apabila kita punya koperasi, 
kita akan mempunyai daya saing 
terkait dengan usahanya. Semi-
sal dengan mandiri, diri kita belum 
siap. Namun dengan kelompok 
maka dengan berkoperasi akan 

semakin kuat,” ujarnya.
Cepi juga memberi masukan 

kepada peserta untuk membuat 
wisata buatan yang bisa menun-
jang wisata alam yang sudah ada. 
Seperti outbound atau spot foto 
yang sekarang banyak diciptakan. 
Untuk mempromosikannya seder-
hana, hanya butuh gadget pribadi 
lalu dibagikan melalui media sosial, 
tentu akan sangat efektif dan ekon-
omis. Jangkauannya pun juga luas.

Keuntungan sebuah kelompok 
mendirikan koperasi yang pertama 
memudahkan dari pemerintahan 
untuk melakukan pembinaan dan 
kegiatan usaha. Kedua, memu-
dahkan pemerintahan menyusun 
kegiatan perkoperasian.

Selama kegiatan, peserta 
mendapatkan materi dasar dari 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kab. Tulungagung tentang perkop-
erasian dan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung. Dilanjut-
kan dengan narasumber lain, Imam 
Nahrow,i dari Universitas Widya-
gama yang menjabarkan mengenai 
kewirausahaan berbasis koperasi. 

Materi lainnya membahas men-
genai pentingnya rebranding po-
tensi desa wisata agar menjadi viral 
dan terkenal sehingga menghasilk-
an potensi ekonomi tambahan bagi 
warga desa dan masyarakat setem-
pat, pembicara tersebut dari media 
online Timesindonesia.co.id., Fiatus 
Firdaus. Harapannya, setelah keg-
iatan ini peserta dapat mempertim-
bangkan pembentukan koperasi 
bersama dengan keuntungan-keun-
tungannya. (ara)

Diskop dan UKM Prov. Jatim
Ajak Pokdarwis Ikut Sosialisasi 

Perkoperasian
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Ilmu tak melulu didapat di 
bangku sekolah, buktinya ibu-
ibu yang tergabung dalam 
Dharma Wanita Persatuan 

(DWP) Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur (Jatim) 
memperoleh tambahan wawasan 
dalam kegiatan pelatihan mema-
sak berbagai olahan ayam. Tak 
hanya untuk konsumsi keluarga, 
diharapkan materi yang dipela-
jari bisa dikembangkan menjadi 
usaha mandiri. Hasilnya, akan 
tercipta wirausahawan-wirausa-
hawan baru yang menggerakkan 
perekonomian keluarga.

“Ada praktik memasak ayam 
taliwang dan ayam bakar madu, 
arahan dari Kepala Dinas harus-
dilatih sampai bisa. Ini sesuai visi 
misi pemerintahan Provinsi Jatim, 
yaitu menciptakan wirausahawan 
baru sebanyak-banyaknya,” ujar 
Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Prov.Jatim, Drs. Moh. Zainal 
Arief, M.M, saat membuka acara 
yang digelar di Klinik BDC, 17 Juli 
2019.

Sebelumnya, Kepala Seksi 
Pengembangan Usaha Dinas-
Koperasi dan UKM Prov. Jatim 
Drs. Totok Indarto menjelaskan, 
kegiatan ini bertujuan mengem-
bangkan usaha dengan produk 
utama olahan ayam. ”Pelatihan 
kali ini memang fokus pada olahan 
ayam,” katanya.

Untuk diketahui, visi misi 
Pemprov Jatim adalah men-
ciptakan sebanyak-banyaknya 
 Wirausahawan Baru (WUB). 
Data saat ini menunjukkan jum-
lah WUB di Jatim masih rendah, 
yaitu ha nya 2% dari jumlah total 

penduduk. Berdasarkan data dari 
BPS, PDRB Jatim pada tahun 
2018 sebesar Rp2.100 triliun, 
dengan komposisi sebanyak 10% 
adalah uang Pemerintah dan 90% 
uang perusahaan. Angka 90% 
inilah yang harus dicoba direbut 
oleh WUB tumbuh, jangan sampai 
kita hanya menjadi penonton dan 
pelengkap dirumahsendiri.

Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim sendiri dalam pengembangan 
KUKM memiliki program strategis an-
tara lain pusat pengembangan usaha 
yang disebut Klinik KUKM Jatim atau 
disebut Business Development Cen-
ter (BDC).  BDC memberikan ber-
bagai layanan usaha seperti akses 
informasi usaha, fasilitasi akses pem-
biayaan dan pemasaran, pelatihan 
singkat pembuatan produk, sistem 
manajerial, dan IT Entrepreneur. Juga 
turut meningkatkan kompetensi kewi-
rausahaan dan ketrampilan melalui 

program magang. 
Upaya selanjutnya adalah 

peningkatan akses pemasaran 
melalui pameran dalam dan luar 
negeri, pasar rakyat serta sa-
rana gedung promosi Coopera-
tive Trading House (CTH) yaitu 
galeri Batik dan Cinderamata di 
Jl. Juanda, Sidoarjo dan Gedung 
SME Tower di Jakarta. Peningka-
tan daya saing KUKM  juga tidak 
hanya dibina melalui ketrampilan-
nya, tetapi juga memberikan fasili-
tasi standarisasi, legalitas dan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI).

Sementara itu, acara pelatihan 
ini juga dihadiri Ketua DWP Dinas 
Koperasi Prov. Jatim dan Pengurus 
ini berlangsung meriah. Diikuti 50 
peserta dari internal DWP maupun 
masyarakat umum kelas memasak 
ini mengahdirkan Chef Hery Sus-
anto, owner Fast Food Hero Fried 
Chicken Indonesia Timur.(ara)

Pelatihan Olahan Ayam Diharapkan 
Picu Wirausahawan Baru
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Terjun di usaha berbasis 
industri kreatif tak cukup 
hanya mengandalkan 
produksi barang secara 

reguler. Tapi, kreativitas mencip-
takan produk, desain dan sentu-
han baru menjadi faktor penentu 
terjaganya pasar.

Untuk mendongkrak Usaha Mi-
kro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
naik kelas, Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim pun mengada-
kan kegiatan Penguatan Usaha 
KUKM Melalui Magang Produk Non 
Makanan dan Minuman Pembuatan 
Lukis Kaca, bertempat di Putri Bu-
lan, Kota Batu pada 22 Juli 2019.

"Saya berharap agar para 
peserta dapat menumbuhkan in-
spirasi dan motivasi kepada para 
peserta dalam menciptakan bera-
gam kreativitas yang berkualitas" 
terang Dra. Dwi Setyawati M.Si, 
dari Bidang Produksi dan Restruk-
turisasi mewakili Kepala Dinas 
Koperasi dan UMKM Jawa Timur 

saat membuka kegiatan. 
Dalam sambutannya, Dwi me-

nyampaikan tujuan dari kegiatan 
ini yakni untuk mengembangkan 
usaha KUMKM berbasis potensi 
daerah. Selain itu, upaya pelati-
han ini juga untuk mewujudkan 
kemandirian usaha, menciptakan 
lapangan pekerjaan sehingga la-
pangan kerja terbuka, serta dapat 
memenuhi kebutuhan pasar. 

Dalam acara ini, sebanyak 10 
peserta yang hadir, merupakan 
perwakilan dari Asosiasi Handy-
craft Jawa Timur dan Forum Eko-
nomi Syariah Jawa Timur. 

Dipandu instruktur Laksmi-
wati Etty dan Indra Puspita yang 
merupakan tim Alia Craft Sidoarjo, 
peserta diajari praktik melukis di 
mangkuk sup kaca, toples kaca 
dan piring keramik. Indra meng-
ingatkan, dalam melukis kaca 
memang dibutuhkan ketelatenan. 
Sama halnya dengan melukis 
pada media lain, perasaan perajin 

harus terlibat untuk menciptakan 
goresan apik. “Tidak membutuh-
kan kepintaran dalam hal ini, tapi 
yang terpenting adalah ketelat-
enan dan kreativitas, melukis den-
gan perasaan” ujarnya. 

Melukis kaca atau yang biasa 
disebut glasspainting ini membu-
tuhkan alat dan bahan di antaranya 
pallete, stick yang diruncingkan, 
kuas, karbon, kertas pola atau kalkir, 
decorfin glass relief paint, cat kaca, 
kepingan kaca, pecah belah, thinner 
dan cutton bath. Langkah awal yang 
dilakukan yakni bahan pecah belah 
dicuci menggunakan detergen. Bagi 
pemula, menggambar pola dapat 
dilakukan di kertas karlik kemudian 
dijiplak menggunakan kertas karbon 
dan pensil di bidang pecah belah. 

Pola direlief menggunakan 
decorfin glass relief paint. Pada ta-
hap inilah, peserta diharap dapat 
mengembangkan kreativitasnya 
dalam membentuk pola. Setelah 
kering, pola tersebut dicat meng-
gunakan cat transparent vetro 
dengan alat bantu stick. Untuk 
menghapus kesalahan saat melu-
kis dapat mengaplikasikan thinner 
menggunakan cotton bath. 

Proses pengeringan cat meng-
gunakan bantuan sinar matahari. 
Untuk tahap finishing yakni merelief 
ulang pola yang tertimpa cat meng-
gunakan decorfin glass relief paint. 

Etty pun juga menjelaskan kepa-
da para peserta, agar sering dilatih 
membuat pola lukis maupun padu 
padan bahan yang digunakan. Saat 
ini, produk lukis kaca dapat dikreasi-
kan menggunakan manik-manik. 
“Seperti manik-manik Jombang, 
manik swarovski, maupun dengan 
seni tempel atau decoupage pada 
bagian bloknya” jelasnya. 

Melalui kegiatan ini para in-
struktur berharap para peserta 
dapat meneruskan ilmunya ke pi-
hak lain. Selain itu juga menjadi 
ide segar bagi usahanya.(nit)

Program Magang, 
Dorong UKM Lukis 
Kaca Naik Kelas
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Seiring perkembangan 
teknologi yang canggih, 
dunia kini memasuki 
era revolusi industri 4.0. 

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) pun didorong 
untuk memanfaatkan zaman digi-
talisasi ini.

Pemasaran secara online, 
baik melalui market place atau-
pun media sosial pun sudahmen-
jadi keharusan. Sayangnya belum 
semua pelaku UMKM memiliki ke-
mampuan untuk membuat konten-
konten promo di media kekinian 
tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Jawa Timur (Jatim) melalui 
Dinas Koperasidan UKM Prov.  
Jatim terus menggeber pelatihan-
pelatihan guna meningkatkan 
daya saing UMKM. Terbaru adalah 
pelatihan singkat vokasi pembua-
tan video promosi usaha di Kabu-
paten  Jember.

“Saya harap, peserta mampu 

memahami dan membut 
profil usaha yang men-
arikdan efektif. Sehingga 
setelah pulang dari pelati-
han, bisa langsung mem-
perluas pasar di dunia digi-
tal,” ujar Drs. Totok Indarto, 
Kepala Seksi Pengemban-
gan Usaha Dinas Kop-
erasidan UKM Prov. Ja-
tim saat membuka acara 
yang digelar di Hotel Bin-
tang Mulia,Jember pada 2 
Agustus 2019.

Acara yang melibatkan 
peserta dari gabungan Aso-
siasi JEKA (Jember Kre-
atif) dan Asosiasi UMKM 

Pengurus Daerah Kab. Jember ini 
berlangsung meriah dan interaktif. 
Sekitar 50 orang peserta secara 
aktif mengikuti pelatihan yang di-
berikan.

Dalam kesempatan yang 
sama, Sekretaris Badan Per-
wakilan (Bakorwil) Prov. Jatim 
Wilayah V (Jember), Juhaeri, SE., 
MM., optimistis pelatihan-pelati-
han semacam ini sangat memban-
tu perkembangan UMKM ke pan. 
“Promosi bisnis akan semakin 
mengena dan dicintai konsumen 
jika dikenal dengan packaging 
yang menarik. Media bisnis yang 
semakin berkembanga dalah vid-
eo marketing. Tampilan yang lebih 
menarik dan komunikatif membuat 
media promosi ini dirasa paling 
ideal,” lanjutnya.

Ditegaskannya, pelatihan vo-
kasional seperti ini dilakukan guna 
meningkatkan daya saing dan per-
cepatan perkembangan KUKM di 
luar daerah. Sesuai dengan yang 

diharapkan oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Prawansa 
dalam rangka meningkatkan In-
deks Pembangunan ManusiaatauI 
PM, salah satunya dengan me-
numbuhkan ekonomi kerakyatan.

Juhaeri juga menyinggung ten-
tang pembangunan gedung (East 
Java Super Coridor(EJSC) yang 
didalamnya ada program Miline-
lial Job Centre. “Program ini juga 
memfasilitasi para anak muda 
milenial,”katanya.

Program Milinelial Job Cen-
tre ini dikhususkan bagi kalangan 
muda untuk mengembangkan diri. 
Diharapkan, mereka bisa mencip-
takan lapangan pekerjaan sesuai 
dengan kemampuan yang dimil-
iki. Pada tahapan awal nantinya 
akan diadakan seleksi kebutuhan 
short course atau pelatihan jangka 
pendek dan dilanjutkan dengan 
praktik kerja sesuai dengan bidang 
keahlian masing-masing. Dalam 
pelatihan tersebut nantinya akan 
diberikan beberapa materi dengan 
bimbingan dan arahandari mentor 
kompetenhinggamemperolehbilling 
rate atau harga layanan jasa saat 
mendirikan usaha secara mandiri.

Sementara itu, materi pelatihan 
diisi oleh Achmad Tarich Wibowo, 
Creative Director dari CV Bangka 
Kreatif Indonesia. Achmad mem-
berikan materi pembuatan video 
sederhana melalui aplikasi smart-
phone. Peserta dilatih teori hingga 
praktik. Materi umum yang diberi-
kan mulai dari teknik pengambi-
lan gambar, hingga proses edit-
ing video menggunakan aplikasi. 
Dalam proses pelatihan, peserta 
dikelompokkan menjadibeberapa 
tim untuk membuat video pro-
mosi usaha yang telah ditentukan 
pemateri.Setelah proses video 
selesai, peserta diminta untuk 
menjelaskan konsep kepada 
sesama peserta pelatihan untuk 
mendapatkan saran. (ara)

Pelatihan Singkat Vokasional di Jember
Perluas Pasar, UMKM Dilatih 

Ciptakan Video Promosi
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Acara Pelatihan Singkat Vo-
kasional Dalam Rangka 
Pengembangan Usaha 
KUKM “Pembuatan Produk 

Eco Print” dilaksanakan di Hotel Odaita 
Pamekasan (20/06). Diikuti oleh 50 
peserta yang merupakan pengrajin 
aksesoris, fashion dan lain sebagainya. 

Diawali dengan laporan panitia 
oleh Ir. Sumbogo Catur Palupi, S.E., 
M.M. menyampaikan maksud dise-
lenggarakannya acara ini, diantara 
adalah upaya pengembangan dan 
pelatihan singkat yang merupakan 
lanjutan dari kegiatan sebelumnya, 
yang dilaksanakan di Gedung Klinik 
KUKM Dinas Koperasi Provinsi Jawa 
Timur.

Selain itu, acara ini digadang-
gadang sebagai implementasi awal 
rencana proyek pengembangan lay-
anan Gubernur Jawa Timur dengan 
melibatkan peran aktif badan koordi-
nasi wilayah pemerintahan dan pem-
bangunan di Jawa Timur. Program 
pengembangan usaha koperasi dan 
usaha kecil menengah ini ditujukan 
untuk menjangkau banyak daerah, 
agar pembinaan dapat diselenggara-
kan secara merata dan proporsional. 

Dr. Alwi M. Hum., Kepala Bakorwil 
Pamekasan turut memberikan sam-
butan, sekaligus membuka acara se-
cara simbolik. Dalam sambutannya, 

Alwi berharap agar wilayah Madura 
dapat memiliki semangat tinggi untuk 
terus kontinu mengembangkan IPM 
dan pertumbuhan ekonomi, salah sa-
tunya berawal dari mengikuti kegiatan-
kegiatan semacam ini. “Saya ber-
harap ilmu yang didapatkan di acara 
ini semoga dapat dikembangkan serta 
bermanfaat secara signifikan dan ber-
jangka panjang” tutur Alwi. 

Dilanjut dengan pemberian ma-
teri oleh Cicim Rakhmawati dari tim 
Alia Craft Sidoarjo, mengenai asal-
muasal dan seluk-beluk pembuatan 
produk eco print. “Teknik eco print ini 
akan mengikat dan membuat kita lebih 
mencintai alam, karena salah satunya 
mengajak kita untuk memahami alam 
dengan kultur-kultur yang ada” tutur 
Cicim antusias kepada para peserta. 

Dalam teknik eco print memberi-
kan perbedaan tersendiri disetiap 
produk yang dihasilkan. Perbedaan ini 
terletak pada struktur dari jenis daun 
yang dipakai. Keberanekaragaman 
jenis daun di Indonesia sendiri, khu-
susnya di wilayah Pamekasan dapat 
diekplorasi lebih dalam. Sehingga 
produk yang dihasilkan nanti dapat 
bernilai karya tinggi. “Tidak menutup 
kemungkinan bahwa produk eco print 
dapat menghasilkan uang hingga ra-
tusan ribu rupiah per produknya” tutur 
Laksmiwati Etty menambahkan. 

Setelah itu, para peserta dibagi 
menjadi 3 kelompok untuk praktik 
pembuatan produk eco print. Masing-
masing kelompok diberi bahan dan 
alat. Bahan yang digunakan yakni ke-
durung pashmina putih dan dedaunan. 
Sedangkan alat yang digunakan yakni 
pipa paralon berukuran ± 50 cm dan 
tali rafia. 

Masing-masing kelompok didam-
pingi oleh instruktur. Sebanyak 3 in-
struktur yang juga merupakan tim Alia 
Craft Sidoarjo yakni Laksmiwati Etty, 
Mas Sukma Indah Ini dan Hasiba. 
Peserta diarahkan terlebih dahulu 
untuk mencelupkan kerudung pash-
mina ke air yang telah diberi pewarna. 
Setelah itu kerudung dibentangkan 
dan dilapisi plastik bening di bagian 
bawah. Dedaunan yang sudah diren-
dam air cuka, ditaruh di atas kerudung. 
Jenis dedaunan yang dipakai yakni 
daun jarak dan daun jati. 

Seluruh peserta secara kompak 
dan antusias mengikuti praktik. Mulai 
dari menepuk-nepuk hingga mengin-
jak dedaunan yang sudah ditaruh 
di atas kerudung agar resapan se-
rat daun yang dihasilkan lebih bagus. 
Kemudian, kerudung pashmina ditu-
tup dengan cara digulung rapat-rapat 
menggunakan pipa paralon. Setelah 
tergulung, pipa dilepaskan secara per-
lahan dan gulungan kerudung terse-
but ditali menggunakan rafia. Dikukus 
dalam panci selama 1 jam. 

Bagian melepas hasil rebusan ini-
lah yang paling seru. Kerudung pash-
mina dicelupkan ke dalam rendaman 
air garam sebagai fiksasi. Hampir se-
luruh peserta merasa puas dan takjub 
dengan hasil yang mereka buat. 

Di akhir acara, peserta menyam-
paikan kesan-kesan dari proses pem-
buatan dan hasil produk mereka. Tidak 
sedikit dari mereka ingin mengem-
bangkan terobosan produk eco print 
ini menjadi ladang usaha. Mereka juga 
berharap kegiatan semacam ini dapat 
kembali diadakan secara rutin khusus-
nya di Pamekasan. (nit)

Hasilkan Kain Cantik
Melalui Pelatihan Singkat 

Eco Print
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Tidak bisa dipungkiri 
Usaha Kecil dan Menen-
gah (UKM) memiliki 
peran penting dalam 

menggerakkan perekonomian ker-
akyatan. Sayangnya, meski keg-
iatan UKM sangat berkaitan erat-
dengan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), belum banyak pelaku usaha 
yang memilikinya.

Berbagai ganjalan yang mun-
cul sering kali membuat pelaku 
UKM pesimistis. Untuk itu Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Jatim 
menggelar ‘Bimbingan dan Kon-
sultasi Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)’ yang melibatkan 75 UKM 
se-Jatim.

“Tujuannya untuk meningkat-
kan kualitas produksinya dengan 

memiliki HAKI,” tutur Kepala Sek-
si Produksi Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim, Suratno, S.E. 
M. Disaat membuka acara yang 
berlangsung di di Hotel Ollino Gar-
den, Malang ini.

Suratno juga mengimbau ke-
pada peserta untuk mengikuti 
bimbingan yang berlangsung dua 
hari ini, 22-23 Juli 2019, dengan 
seksama. Merek yang sudah dike-
nal dan dijalankan selama berta-
hun-tahun perlu diperhatikan HKI-
nya. Namun merek-merek produk 
UKM ini diakui atau tidaknya oleh 
pemerintah itu perlu dikonsultasi-
kan dan perlu diadakannya bimb-
ingan agar bisa lolos HKI.

Ditambahkannya, ada bebera-
pa UKM yang telah memiliki nama-

merek dan sudah maju usahanya. 
Namun belum memiliki HKI, dan 
ketika diajukan justru ditolak. Hal 
ini tentu bisa diantisipasi dengan-
nama merek cadangan yang telah 
dipersiapkan.

“Berdasarkan pengalaman, bi-
asanya peserta keberatan meng-
ganti nama merek karena nama 
tersebut memiliki sejarahnya, 
memiliki sepak terjang yang ter-
jal, kami berharap bisa diterima 
dengan lapang dada apabila nanti 
diterima atau tidaknya ketika di-
daftarkan di HKI,” ujarnya.

Peserta yang hadir telah di-
beritahu terlebih dahulu untuk 
mempersiapkan kebutuhan saat 
pengarahan berlangsung. Banyak 
kasus ketika peserta yang sudah 

Kerek Kualitas Produk UKM 
Lewat Bimbingan HKI
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memiliki nama merek namun ti-
dak lolos dalam sesi pendaftaran 
merek. Oleh karena itu, masing-
masing peserta telah mengikuti 
prosedur dengan mempersiapkan 
nama  cadangan dari merek-nya. 
Adapula yang sampai akhirnya 
tetap menggunakan nama merek 
tersebut namun sampai sekarang 
tidak memiliki HKI. Hal ini yang 
perlu diubah mindset-nya.

HKI sendiri bermanfaat bila 
telah dimiliki oleh UKM yang hen-
dak mengembangkan bisnisnya. 
Kebanyakan pelaku UKM kurang 
peka dan tidak merasa perlu per-
lindungan terhadap produk yang 
dimiliki. Hingga akhirnya banyak 
produk, khususnya produk-produk 
yang memiliki nilai tradisional, 
yang ide-ide dan desainnya ‘di-
curi’ oleh pihak luar. Masih ba-
nyak yang tidak menyadari bahwa 
perlindungan HKI membawa nilai 
ekonomi tinggi apabila sudah ma-
suk dalam dunia perdagangan.

Di kesempatan ini, materi di 
isi oleh beberapa pemateri dian-
taranya, dari Asosiasi Marketing 
Produk UKM Hebat (AMPUH) 
Jatim, konsultan dari Universitas 

Muhammadiyah dan Universitas 
Ma Chung Malang.

Materi pertama yang disampai-
kan oleh Evita, Ketua Umum AM-
PUH Jatim membahas  mengenai 
‘Peran Merek pada Promosi Produk 
UKM’. Dalam materi itu, Evita 
 menyampaikan mengenai nama 
merk dapat mempromosikan se-
buah produk. Merk dalam sebuah 
produk dapat menjadi identitas dari 
produk lainnya. Apalagi ditambah-
kan keterangan komposisi, PIRT, 
dan keterangan pendukung lainnya. 
Dalam menentukan merek pun ti-
dak semata-mata menjadi sebuah 
judul dari produk, melainkan juga 
sebagai produk yang dikenal ber-
dasarkan jenisnya. Begitupun de-
ngan HKI, perlu  dimiliki karena HKI 
merupakan aset bagi pengusaha. 
Masih banyak pemikiran yang me-
nganggap mendaftarkan merek-nya 
untuk HKI secara gratis, dan tidak 
akan mengurus jika membayar ter-
lalu mahal.

“Kebanyakan pelaku usaha 
menganggap jika mengurus mer-
ek HKI itu bukan sebagai aset 
melainkan sebagai beban biaya 
yang boros. Itu yang salah,” pesan 

Evita kepada peserta. AMPUH Ja-
tim membantu peserta dalam segi 
promosi untuk menjual produk 
dengan catatan pendistribusian-
nya tidak untuk dijual secara ecer-
an melainkan dalam jumlah besar.

Pada materi berikutnya pun 
juga tidak kalah penting yaitu-
menjelaskan perlindungan merek 
ditinjau dari Perspektif Etika dan 
Hukum Bisnis, permasalahan 
merk. Adapun tahapan yang perlu 
diperhatikan oleh peserta setelah 
masuk dalam pendaftaran merk.

Dalam rangkaian acara itu, peserta 
mengikuti bimbingan dan konsultasi 
menurut pengklasifikasian kelas ba-
rang/jasa, penelusuran merek, dan 
permohonan pendaftaran merek. 
Masing-masing peserta telah memiliki 
nama merek dan memiliki cadangan 
nama mereka apabila ditolak ketika di-
ajukan kepada konsultan. Diharapkan 
dengan adanya bimbingan dan kon-
sultasi ini, peserta UKM bisa menerima 
dan memperbaiki merek agar menjadi 
brand yang diakui oleh pemerintahan. 
Peserta yang hadir juga diharapkan 
untuk memiliki HKI masing-masing 
setelah adanya bimbingan dan kon-
sultasi ini. (ara)
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