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Tahun 2022, tepatnya 
12 Juli, koperasi In
donesia memasuki 

usia nya ke75. Secara nasio
nal puncak Hari Koperasi 
Na sional (Harkopnas) dipe
ringati di Bali, sedangkan 
untuk tingkat Provinsi Jawa 
Timur diperingati di Suraba
ya, 27 Juli 2022.

Harkopnas ke75 meng
angkat tema “Transformasi 
Koperasi untuk Ekonomi 
Ber kelanjutan.”

 Berbagai bentuk kegiat an 
diadakan untuk mengiri ngi 
atau memeriahkan peringa
t an Harkopnas ke75, mulai 
da ri diskusi terbatas, sem
inar, pameran, tasyakuran, 
dan lain sebagainya. Semua 
dilangsungkan untuk men
syukuri usia koperasi yang 
merupakan soko guru pere
konomian Indonesia.

Pada Harkopnas tahun 
2022 ini gerakan koperasi 
ha rus sedikit menghadapi 
ujian yang cukup berat, khu
susnya koperasi peternakan 
atau koperasi sapi perah, ba
ik manajemen koperasi mau
pun anggotanya. Ini karena 
wabah virus penyakit mulut 
dan kuku (PMK) yang me
ner jang awal Mei 2022. 

Ini berarti berturutturut 
ujian menimpa, yaitu dua ta
hun didera virus Covid19. 
Bila Covid19 menyerang 
sum ber daya manusia, maka 
virus PMK menyerang sum
ber pangan para peternak, 
khususnya sapi perah. 

Paling terdampak tentu nya 
peternak. Sapi mereka bukan 
saja sakit, namun ba nyak yang 
mati. Selama sakit tentu tidak 

berproduksi sehingga men
gurangi pendapatan peternak 
sapi perah. Ka lau pun produk
si, susu hasil perahan terkon
taminasi antibiotik sehingga 
tidak di te rima Industri Pengo
lahan Susu (IPS).

Selain peternak, koperasi 
sapi perah juga sedikit kelim
pungan. Sejumlah unit usaha 
yang berhubungan lang sung 
dengan anggota ter ganggu. 
Volume usaha pun turun. 
Bahkan harus me rumahkan 
karyawannya.

Sambil terus bertindak 
untuk menyelamatkan sapi 
ang gota, tentunya kita ber
doa agar Tuhan sesegera 
mengangkat ujian yang be
rat ini, sehingga peternak 
sapi bisa beraktivitas seperti 
sedia kala. Ribuan peternak 
yang hidupnya bergantung 
pada sapi, itu sebabnya bila 
sapi yang menjadi tumpuan 
hidup mereka sakit atau mati 
tentu akan menganggu sum
ber nafkah mereka.

Di sisi lain kita tidak 
boleh putus asa menghadapi 
ujian PMK ini. Semoga ki ta, 
sebagaimana perjalanan k op
erasi, mampu kuat dan tabah 
mengatasi. Seperti halnya 
perjalanan koperasi, yang di 
usianya ke75 tahun, pastin
ya kenyang dan tahan ban
tingan mengalami cobaan 
dan jatuh bangun.

Mari kita jadikan musibah 
ini sebagai renungan ber sama 
dan yakin bahwa Tuhan pas
ti akan memberi jalan keluar, 
sebagaimana Co vid19. Mari 
bangkit dari keterpurukan dan 
optimis ada kemudahan dari 
semua kesulitan. Aamiin.(*)

Harkop dan
Ujian Virus PMK
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Demikian disampaikan Gu bernur Jawa 
Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, 
dalam rangka Harkopnas ke75, yang 

jatuh 12 Juli 2022.
Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional 

(Harkopnas) di pusatkan di Denpasar, Bali, 14 
Juli 2022. Sedangkan peringatan Harkopnas ke
75 tingkat Provinsi Jawa Timur dipusatkan di 
Surabaya, 27 Juli 2022.

Harkopnas ke75 meng angkat tema “Trans
formasi Koperasi untuk Ekonomi Ber kelan jutan.”

“Berdasarkan data Badan Pu sat Statistik (BPS) 
KUMKM memberi kontribusi 57,81 % terhadap 
PDRB Jatim. Ini potensi luar biasa yang harus 
di intervensi dengan program yang terukur agar 
pemulihan eko nomi bergerak bersama de ngan 
Koperasi termasuk juga UM KM,” ungkap Gu
bernur Khofifah di selasela ibadah hajinya di 
Makkah, Selasa (12/7).

Betapa pentingnya momentum ini juga kare
na mayoritas koperasi di Indonesia tumbuh dan 
berkembang pesat di Jatim. Saat ini jumlah ko
perasi aktif di Jatim mencapai 21.717 unit atau 
17,08% total koperasi aktif secara nasional seban
yak 127.124 unit.

“Jatim merupakan provinsi dengan jum
lah koperasi aktif ter banyak secara nasional. Ini 
sekaligus menjadi bukti bahwa Jatim merupakan 
provinsi yang memiliki iklim sangat kondusif bagi 
tumbuh suburnya koperasi,” ujarnya.

Populasi UMKM di Jatim mencapai 9.782.262 
unit yang terbagi atas 3 golongan usaha sesuai 
UU No. 20 Tahun 2008. Golongan pertama, us
aha menengah dengan omset lebih dari Rp 2,5 
milliar per tahun seba nyak 68.835 unit. Usaha 
kecil dengan omset Rp 300 juta  Rp 2,5 milliar 
per tahun sebanyak 579.567 unit. Terakhir usaha 
mikro dengan omset kurang dari Rp 300 juta per 
tahun seba nyak 9,13 juta unit.

Selaras dengan tema yang di usung dalam 
peringatan Harkopnas ke75, yakni “Transfor
masi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”, 
Khofifah mengatakan, banyak program yang di
sinergikan bersama elemen stra tegis untuk mem
berikan pe nguatan bagi KUMKM.

Program pemberdayaan yang dilakukan Pem
prov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM 
pun beragam. Mulai dari peningkatan kuali
tas kelemba gaan KUKM, peningkatan kua litas 
produk KUKM, peng uat an akses permodalan, 
perluas an ak ses pemasaran hingga peningkatan 
kualitas SDM yang ada di dalamnya. 

“Kami pastikan akan ha dir pada setiap kebu
tuhan dan meng hadirkan solusi dari setiap per
masalan roda perekonomian KUMKM yang ada 
di Jatim. Tentunya tanpa meninggalkan sinergitas 
bersama elemen stra te gis terkait,” jelasnya

Selain itu, mantan Mente ri Sosial RI yang juga 
pernah menjadi Wakil Ketua Umum De kopin  ini 
juga mengamati, pe ran perempuan turut hadir 
dengan signifikan pada bidang ekonomi di sektor 
KUMKM.

Berdasarkan data yang di rilis Kementerian 
Koperasi dan UKM RI, sebanyak 64,5 per sen 
dari total UMKM dikelola oleh kaum perem

Hari Koperasi adalah 
momentum penting 
dalam upaya pemu
lihan ekonomi secara 
berkelanjutan. Hal ini 
cukup beralasan lan
taran koperasi maupun 
usaha, mikro, kecil dan 

menengah (KUMKM) telah berkontri
busi besar terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Jatim.
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puan. Kemudian riset dari Sa
sakawa Peace Foundation & 
Dalberg juga mencatat, persen
tase wirausaha perempuan di 
Indonesia cukup tinggi, yaitu 
21 persen.

“Oleh karenanya, perempu
an tidak boleh dikesampingkan. 
Sebaliknya, kontribusi mereka 
melalui KUMKM harus terus   
mendapatkan dukungan dan di
jadikan prioritas. Karena perem
puan lah yang memiliki peran 
besar pada pemulihan ekonomi 
berbasis KUKM,” kata Khofifah.

Penguatan Kelembagaan 
Koperasi

Sementara itu memperingati 
Harkopnas ke75 di Indonesia, 
Menteri Koperasi dan UKM 
(MenKopUKM), Teten Masdu
ki, menekankan pentingnya 
per baikan dan penguatan eko
sistem kelembagaan koperasi.

Teten Masduki mengata kan, 
salah satu langkah untuk me
reformasi ekosistem kelemba
gaan koperasi adalah de ngan 
me revisi UndangUndang Per
ko perasian agar semakin relevan 
dengan perkembangan zaman.

“Kita akan memperkuat eko
sistem kelembagaan kopera
si agar mampu menghadirkan 
eko sistem bisnis koperasi yang 
dinamis, adaptif, dan akomoda
tif,” kata Teten Masduki saat 
aca ra Focus Group Discussion 

(FGD) Penguatan Ekosistem 
Perkoperasian sekaligus Penge
sahan Universitas Koperasi In
donesia (Ikopin University) di 
Ban dung, Jawa Barat, Selasa 
(12/9).

Lebih lanjut Teten menjelas
kan sampai saat ini ekosistem 
kelembagaan koperasi belum 
sepenuhnya ideal terindikasi da
ri masih adanya koperasi simpan 
pinjam (KSP) bermasalah yang 
mengalami gagal bayar bahkan 
yang terkini ada 8 koperasi de
ngan nilai gagal bayar mencapai 
sebesar Rp 26 triliun.

Jika dibandingkan dengan 
per bankan yang memiliki lem
baga pengawasan, koperasi di
ka takan memiliki aturan untuk 
mengatur dan mengawasi diri 
sendiri. Hal inilah yang kemu
dian membuat KSP mengalami 
per masalahan gagal bayar ini.

“Dalam praktiknya, ba nyak 
KSP yang menjadi shadow ban
king, bukan lagi koperasi. Jadi 
ke banyakan koperasi ini didiri
kan oleh usaha besar. Bukan 
lagi konsep usaha dari orang ke
cil. Ini enggak bisa kita biarkan, 
harus kita atur kalau tidak nanti 
koperasi akan semakin rusak,” 
kata Menteri Teten.

Dia menekankan bahwa saat 
ini koperasi harus masuk ke da
lam semua sektor, bukan hanya 
simpan pinjam. Maka dari itu, 
KemenKopUKM saat ini juga 

tengah mengembangkan kope
rasi yang bergerak di sektor riil.

Teten menilai, di dalam 
struk tur ekonomi yang didomi
na si usaha mikro atau mencapai 
97 persen dengan omzet Rp 2 
miliar ke bawah per tahun ini 
kebanyakan bergerak di sektor 
usaha pertanian, fesyen, kuliner, 
dan lainnya. 

Dalam hal ini, koperasiko pe
rasi memiliki potensi besar un
tuk mengonsolidasi atau meng
agregasi usaha kecil ini un tuk 
masuk ke dalam skala ekonomi. 

“Termasuk di sektor pertani
an, misalnya suplai sayuran dan 
buah dari petani kecil per orang
an itu susah sekali sehingga mun
cul tengkulak. Ini tidak bagus 
buat kesejahteraan petani. Butuh 
agregator dan Koperasi bisa me
ng ambil bagian,” katanya.

“Kita sudah membuat pilot
ing konsep corporate farming me
lalui koperasi. Saat ini kita co ba 
produk hortikultura dan ke lapa 
sawit. Mudahmudahan kalau 
lancar petani yang berga bung di 
koperasi dengan luas 1.000 hek
tre bisa membangun koperasi 
sawit yang menghasilkan minyak 
makan merah,” kata Teten.

Menurutnya, saat ini kopera
si harus mengubah pola pikir 
me reka karena jika tidak, koper
asi hanya akan mengalami pen
uaan dan tidak bisa mengikuti 
bisnis yang modern.(tim)

Gubernur Jatim: 
Koperasi Miliki Peran Penting 

dalam Pemulihan Ekonomi

Peringati Harkopnas ke-75
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Terbaru, Pemprov. Jatim 
melalui Dinas Kopera
si dan UKM Prov. Jawa 

Timur, mendirikan Kampus 
UMKM Shopee di Malang, te
patnya di UPT Pelatihan Din
kop dan UKM Jatim. Pendirian 
kampus ini kerjasama dengan 
Shopee.

Pada Selasa, 12 April 2022, 
Kampus UMKM Shopee Ter
baru, diresmikan oleh Guber
nur Jawa Timur, Hj. Khofifah 
Indar Parawansa.  Hadir dalam 
pe resmian tersebut Kepala Per
pustakaan Nasional RI, Ketua 
Dekranasda Prov Jatim, Wali
kota Batu, Direktur Bank Ja
tim, Kadin Jatim, Wakil Bupati 
Ma lang Wakil Walikota Malang 
serta beberapa kepala OPD ter
kait di Pemprov Jatim dan jaja
ran Perpurnas RI yang hadir. 

Kampus UMKM Shopee  Jl. 
Raya Ki Ageng Gribig, Madyo
puro, Kec. Kedungkandang, 
Kota Malang. Kampus UMKM 
ini merupakan kampus yang ke 
delapan yang didirikan Shopee 
di Indonesia.

Kerjasama antara Pemprov 

Jatim dengan Shopee Indone
sia ini sengaja dilakukan guna 
memfasilitasi pelatihan dan pen
dampingan para pelaku UMKM 
di Jatim. Di mana kampus ini 
berperan sebagai fasilitator pe
la tihan yang memiliki peran 
sig nifikan pada upaya digitali
sa si UMKM dengan harapan 
UMKM Jatim naik kelas

“Ini jadi semangat baru bagi 
UMKM Jatim naik kelas lewat 
ekosistem digital. Begitu pula 
ju ga dengan mengimplementasi 
tagline Optimis Jatim Bang kit 
dan Tema G20 Recover Toge ther 
Recover Stronger,” ungkap Gu
bernur Khofifah saat peresmian.

Di era saat ini, menurut 
Kho fifah, ada dua hal yang 
men jadi penting yaitu digitali
sasi UMKM dan literasi digital 
UMKM. Karena, menurut nya, 
ke dua hal tersebut menjadi 
penyiapan dalam mendukung 
upaya peningkatan kualitas se
k aligus perluasan jejaring pasar 
UMKM di Jatim.

Kota Malang sendiri senga ja 
dipilih untuk program ini lan
ta ran jumlah start up digital 
ter banyak di Jatim ada di Kota 
Ma lang. Saat ini Pemprov Ja
tim fokus dalam menyiapkan 
UMKM yang bisa bergerak de
ngan maksimalisasi seluruh eko
sistem digital.

“Saya berharap sinergitas ini 
akan diikuti oleh semangat bu
pati/walikota se Jatim untuk 

me ngirim peminat program 
ini mengingat Shopee menye
diakan program ini secara gratis 
untuk masa pelatihan tiga bu
lan,” ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini to  tal 
ada 8 Kampus UMKM Shopee 
sudah hadir dan berja lan. Khu
sus di Kota Malang, Kam pus 
Sho pee bersama UPT Pelatihan 
Dinkop Jatim telah memfasilita
si 200 pelaku usaha sekitar yang 
belum memiliki NIB.

Kampus UMKM Shopee 
me nyediakan fasilitas edukasi 
ke laskelas baik offline maupun 
online bagi pelaku UMKM lo
kal. Serta memberikan fasilitas 
pendam ping bisnis dari Tim 
Customer Service Shopee, Train
er Shopee bahkan hingga Tim 
Ekspor Shopee. Tak lupa, Sho
pee juga menjanjikan perluasan 
koneksi dengan hadirnya kam
pus ini. Menariknya, seluruh 
fasilitas yang disediakan ini ti
dak dipungut biaya (gratis).

Pelaku UMKM yang tertarik 
bergabung dengan program ini 
hanya perlu mengisi formulir 
pendaftaran yang bisa didapat
kan secara online maupun off
line dengan datang langsung ke 
lokasi Kampus UMKM Shopee. 
Namun, perlu diperhatikan ada
lah jika mendaftar pastikan telah 
memiliki akun penjual shopee 
yang telah aktif.

Mengamati produk UMKM 
di beberapa daerah di Jatim, 

Terbesar di Indonesia

Gubernur Resmikan
Kampus UMKM Shopee

Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur tiada henti 
melakukan inovasi untuk 
pengembangan kopera
si dan UMKM di Jawa 
Timur.



Khofifah mengatakan bah
wa banyak ditemukan produk 
unik dan memiliki value, na
mun belum percaya diri untuk 
memiliki brand sendiri atas pro
duknya. Sehingga, lanjutnya ini
siasi melalui communal brand
ing menjadi salah satu solusi.

“Padahal kekuatan produk
nya luar biasa dahsyat, saya te
mukan itu di Ngawi, produknya 
ukiran akar jati. Saya rasa format 
konsultasi one – o – one dan pe
mecahan permasalahan yang di
sediakan oleh Kampus ini akan 
menginjeksi semangat para pe
laku UMKM di Jawa Timur,” 
tu tur Khofifah.

“Bahkan saya membayang
kan jika saya kumpulkan dari 
De sa Devisa yang statusnya 
communal branding, maka akan 
ada lompatan hebat dalam digi
talisasi UMKM,” imbuhnya.

Dengan memiliki 9,7 juta 
UMKM, optimisme memba
ngun Jatim sebagai marketer 
sehebathebatnya juga diiringi 
oleh fasilitas yang disediakan 
oleh Kampus UMKM Shopee 
di harapkan Khofifah mampu 

memberikan referensi bagi para 
pelaku UMKM agar bisa mema
sarkan produknya melalui gam
bar yang look nice .

“Maka fasilitas studio foto 
dan live streaming menjadi hal 
yang penting dalam pemasaran. 
Karena jika salah memotret, ba
rang yang bagus bisa nampak 
tidak menarik,” ujarnya.

Di sisi lain, Kampus UMKM 
Shopee di Malang ini, tambah 
Khofifah juga mendukung ger
akan Bangga Buatan Indonesia 
yang diwujudkan oleh Pemerin
tah Pusat dengan digelontor
kan nya dana sebanyak Rp 400 
triliun harus dibelanjakan pro
duk dalam negeri dan UMKM.

Di mana pemda seluruh In
donesia memiliki kewajiban me
nyalurkan Rp 200 triliun dalam 
APBD nya untuk belanja pro
duk dalam negeri. Sedangkan 
untuk pemda se Jatim, ditarget
kan belanja produk dalam neg
eri mencapai Rp 26,8 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, 
turut diberikan pula Sertifikat 
Akreditasi A kepada UPT Pela
tihan Dinkop dan UKM Jatim 

atas kelayakan perpustakaan dari 
Kepala Perpustakaan Nasional 
RI Muhammad Syarif Bando 
dan diterima langsung oleh Gu
bernur Khofifah.

“Saya rasa, hadirnya perpus
takaan di UPTP ini baik secara 
konvensional dan digital akan 
menjadi literasi digital UMKM 
sekaligus menjadi penguatan 
kerja UMKM di Jatim,” pung
kasnya. (tim)

Gubernur Jawa Timur memukul gong menandai diresmikannya Kampus UMKM Shopee, (foto 
bawah) Gubernur dan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika Jahja.

LAPORAN KHUSUS
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Kampus UMKM Shopee di Malang ini merupakan 
salah satu kampus terbesar yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika 
Jahja, mengungkapkan bahwa Sejak tahun 2021 Sho
pee terus menggalakkan beberapa program terma
suk pendirian kampus di Jatim seiring dengan arahan 
Presiden RI untuk membanjiri market place dengan 
produk UMKM. Kampus UMKM Shopee ini sendiri 
bertujuan untuk membuat UMKM lokal membaur
kan diri dengan digitalisasi serta go internasional.

“Hadirnya Kampus UMKM di Kota Malang di
harapkan one stop service bagi UMKM lokal untuk 
memulai digitalisasi usaha serta mengembangkan us
aha ke pasar ekspor, melalui serangkai pelatihan, pen
dampingan dan berbagai fasilitas penunjang yang dise
diakan,” katanya

“Di sini mereka akan langsung bisa praktek, mulai 
dari pengelolaan gudang dari online maupun offline 
serta mempelajari cara foto produk dan promosi yang 
dihadirkan,” imbuhnya

Atas mudah dan murahnya fasilitas yang dise
diakan, Handika berharap kolaborasi secara kontinyu 
untuk menjadikan UMKM naik kelas dalam segala hal. 
Handika menambahkan bahwa pelaku UMKM lokal 
Jatim tidak perlu khawatir dalam menghadapi perma
salahan dalam menjalankan usaha, karena Shopee juga 
menyediakan konsultasi untuk menemukan solusi.

“Mari kita terus berkolaborasi untuk mebangk

itkan perekonomian bersama. Harapannya UMKM 
bisa selalu berkembang bersama Shopee. Sehingga 
akan ada dampak besar yang dirasakan kedepannya,” 
harapnya.(tim)

Kampus UMKM Shopee di Malang 
Terbesar di Indonesia

Kampus UMKM Shopee Ma
lang hadir dengan berbagai pro
gram pelatihan, fasilitas, dan la
ya nan yang tersedia secara gratis 
ba gi seluruh UMKM. Program 
dan fasilitas itu meliputi program 
pelatihan intensif, pendampingan 
pertumbuhan bisnis, dan fasilitas 
gratis. 

Melalui program pelatihan in
tensif, pelaku UMKM dapat me
ng ikuti berbagai kelas yang akan 
di berikan oleh trainer Shopee ter
dedikasi. Program tersebut melipu
ti kelas pendaftaran dan pembua
tan toko di Shopee, pengaturan 
pe  ngiriman dan pengelolaan seller 
cen tre, pengembangan usaha, cara 

mengoptimalkan sistem pemasar
an secara digital, serta fiturfitur 
pe nunjang bisnis yang tersedia di 
aplikasi Shopee.

Selanjutnya, pendamping an per
tumbuhan bisnis. Pada pro gram ini, 
trainer Shopee siap memberikan ban
tuan terkait administrasi dan opera
sional toko ser ta peningkatan perfor
ma bisnis, termasuk pembukuan.

Terakhir, fasilitas gratis. Pe
serta Kampus UMKM Shopee 
Malang dapat menikmati berbagai 
fasilitas yang tersedia. Pertama, 
studio foto lengkap dengan pera
latan pencahayaan dan fotografer 
agar UMKM bisa mengambil foto 
produk yang menarik. Kedua, ru

ang live strea ming bagi pelaku 
UMKM yang ingin memanfaatkan 
fitur Shopee Live untuk mempro
mosikan produk. 

Ketiga, fasilitas penunjang yang 
dapat dimanfaatkan UMKM, sep
erti ruang pertemuan, pusat edu
kasi serta simulasi sistem gudang, 
dan area pameran produk. 

Kampus UMKM Shopee Ma
lang, lanjut Handhika, dirancang 
untuk menjadi pusat pertumbuh
an UMKM lokal. Pelaku UMKM 
Malang bisa datang untuk belajar, 
berjejaring, serta memanfaatkan 
berbagai fasilitas untuk meningkat
kan keterampilan bahkan penjualan 
mereka. (*)

Fasilitas dan Layanan di Kampus UMKM Shopee

Gubernur meninjau busana yang dipamerkan 
di Kampus UMKM Shopee.



Setelah ke Provinsi Lampung, Kota Palu dan Goron
talo, kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali 
melakukan ekspansi perdagangan antar daerah ke 
Kalimantan Selatan. Gubernur Jawa Timur Khofi
fah Indar Parawansa memboyong pelaku usaha Jatim 
mengikuti kegiatan Misi Dagang dan Investasi ber
sama para pelaku usaha dari Provinsi Kalimantan 
Selatan (Kalsel).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Andromeda Qomariyah, menunjukkan PKS de
ngan Kalsel disaksikan Gubernur Jawa Timur.

Digelar di Ballroom Nep
tunus Galaxy Hotel Ban
jarmasin, 13 April 2022, 

sebanyak 72 pelaku usaha asal Ja
tim diajak ke Banjarmasin guna 
mengikuti misi ini. Sedangkan dari 
Kalsel sebanyak 100 pelaku usaha 
yang berpartisipasi.

Berbeda dengan misi dagang 
sebelumnya, Gubernur secara khu
sus membawa best practices pro
gram One Pesantren One Product 
(OPOP) yang merupakan program 
Jawa Timur, untuk dikembangkan 
di Kalsel.

Bersama Sekretaris Daerah Pro
vinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang 

mewakili Gubernur Kalimantan Se
latan, Gubernur Khofifah menabuh 
kendang jimbe sebagai dibukanya 
secara resmi Misi Dagang dan In
vestasi JatimKalsel yang diikuti 
oleh total 172 pelaku usaha.

Turut hadir dalam gelaran Misi 
Dagang dan Investasi kali ini, Ket
ua Komisi B DPRD Pro vinsi Jatim, 
Alyadi Mustofa, Wakil Bupati Su
menep Dewi Khalifah, Ketua Kom
partemen Organisasi KADIN Indo
nesia Iwan Kamadi, jajaran Kepala 
OPD Pemprov Jatim terkait serta 
jajaran pimpinan BUMD Jatim yang 
melakukan penandatangan PKS.

Pada kesempatan ini dilaku

kan pula penandatangan kerja
sa ma antara Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur de
ngan Kalimantan Selatan tentang 
pemberdayaan KUKM. Melipu ti 
penguatan kelembagaan, potensi 
produksi, data produk unggulan 
dan promosi serta pe ngem bangan 
produk halal dan pemberdayaan 
ekonomi pesantren.

UKM unggulan Jawa Timur 
yang ikut dalam misi dagang antara 
lain UKM Dyarfa (fashion muslim) 
dan UKM Dua Putri (minuman 
rempah jahe). Selain itu beberapa 
produk unggulan OPOP, di antara
nya kopi, keripik dan sambal.

Misi dagang kali ini mencatat
kan nilai transaksi yang meng
gembirakan. Dibuka pukul 11.00 
WITA hingga pukul 18.30 WITA, 
tercatat nilai transaksi mencapai 
Rp147.321.766.000. Nilai terse
but masih akan terus bertambah, 
me ngingat begitu banyaknya ko
moditi yang dihadirkan pada misi 
dagang kali ini.

“Alhamdulilah, sekitar sampai 
pukul 18.30 WITA, transaksi yang 
dibuka pukul 11.00 tercatat telah 

Jatim Misi Dagang ke Kalsel

DiskopUKM Jatim PKS
Penguatan KUKM
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bisa terus mengambil manfaat bagi 
dan dari kedua wilayah,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini turut 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman (MOU) antara Pem
prov Jatim dan Pemprov Kalsel 
oleh Gubernur Jatim dan Guber
nur Kalsel dalam hal pembangunan 
di kedua wilayah.

Agenda misi dagang juga dilan
jutkan dengan Penandatanga
nan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
antara OPD Provinsi Jatim dan 
Provinsi Kalsel yaitu Dinas Perin
dustrian dan Perdagangan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Peternakan, Dinas Pertani
an dan Ke ta hanan Pangan, Dinas 
Koperasi Dan UKM, Dinas Ke
lautan dan Perikanan, Dinas Pem
berdayaan Ma syarakat dan Desa, 
Dinas Penanaman Modal dan Pe
layanan Terpadu Satu Pintu, Biro 
Organisasi, Badan Kepegawaian 
Daerah dan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata.

Selain OPD, penandatanganan 
PKS juga dilakukan oleh lembaga 
non pemerintah Jatim yaitu PT 
Jamkrida, PT JGU Jatim, KADIN 
Provinsi Jatim dan Provinsi Kalsel, 
HIPMI Provinsi Jatim dan Provin
si Kalsel, serta IWAPI Provinsi Ja
tim dan Provinsi Kalsel.(tim)

mencapai Rp 147,3 Miliar,” kata 
Gubernur.  

Merespon hasil menggembira
kan tersebut, Gubernur menya ta
kan bahwa ini menjadi kesempatan 
yang bagus untuk bisa mengem
bangkan potensi dan kekuatan 
kedua provinsi baik di sektor per
da gangan, investasi maupun sinergi 
antara OPD.

Seperti sektor Koperasi dan 
Usa ha Kecil Mikro dan Menengah 
(KUMKM), utamanya melalui 
program One Pesantren One Pro
duct (OPOP), maka MoU antara 
Kadis KUMKM Jatim dengan 
Kadis KUMKM Kalsel diharapkan 
bisa menjadi referensi pengemba
ngan ekonomi pesantren kedua 
pro vinsi.

Lebih lanjut Gubernur Khofi
fah menyebut bahwa Jatim dan 
Kalsel tengah menjajaki kerja sama 
baru khususnya terkait OPOP Ja
tim dan Kalsel.

“Ada hal baru terkait KUM
KM. Ada program spesifik terkait 
OPOP. Rencananya akan diluncur
kan bulan Agustus mendatang un
tuk Kalsel,” ujarnya.

Mantan Mensos RI itu juga 
menjelaskan bahwa OPOP di Jatim 
telah berkembang dengan baik. 
Bah kan telah memiliki Training 
Center of OPOP yang menargetkan 
satu juta wirausaha santri dan 1.000 
produk pada 2024 mendatang. 
Oleh sebab itu, Khofifah berharap 
agar apa yang sudah dikembangkan 
di Jawa Timur bisa dikembangkan 
di Kalsel.

“Kami akan membangun kemi
traan dengan Dinas KUKM dan 
Disperindag di sini untuk mengem
bangkan OPOP. Harapannya ada
lah mereka nantinya bisa berseiring 
dengan ekosistem ekonomi digi
tal yang telah menjadi kebutuhan 
yang tidak bisa ditunda,” jelasnya.

Program advance semacam 
ini disebutnya juga sejalan un
tuk meme nuhi target pemerintah 
pu sat akan belanja PBJ melalui 
APBD sebesar Rp 400 triliun. Gu
bernur Khofifah mengajak Kalsel 
un tuk membangun formatfor
mat menstandardisasi seluruh 
pro  duk KUMKM. Selain itu ju
ga di perlukan identifikasi dari 

kom  ponenkomponennya untuk 
mengetahui secara pasti bahwa ini 
produk dalam negeri.

“Indonesia dengan jumlah pen
duduk lebih 273 juta merupakan 
market yang besar dan tentu po
tensinya besar pula untuk terus kita 
tingkatkan. Kolaborasi, kemitraan 
dan sinergi adalah kata kunci un
tuk bisa membangun penguatan,” 
jelasnya.

Sementara itu Roy Rizali Anwar 
menyampaikan terima kasih atas 
semangat yang ditunjukkan Jawa 
Timur dalam membangun kerja 
sama yang baik bagi kedua provinsi.

“Kalsel menyambut positif kerja 
sama dengan Provinsi Jawa Timur, 
atas terselenggaranya misi dagang 
hari ini,” katanya.

Kedekatan wilayah dan kerja sa
ma yang terjalin lama disebutnya se
bagai faktor perekat hubungan Jatim 
dan Kalsel. Bahkan Jatim tercatat se
bagai tiga besar dalam penjualan dan 
pembelian komoditas di Kalsel.

Berdasarkan data BPS pada 
tahun 2021 penjualan ke Jatim 
mencapai Rp6,4 triliun, sedang
kan pembelian dari Jatim mencapai 
Rp5,2 triliun.

“Diharapkan nilai tersebut bisa 
terus naik dari tahun ke tahun. Dan 
melalui kegiatan ini juga diharapkan 

Gubernur meninjau salah stand di lokasi misi dagang.
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Kurator dan UKM peserta kurasi foto bersama.

Bertempat di Ruang Aria 
Wirjaatmadja, Selasa 
(14/6), Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Jawa Timur 
kembali menyelenggarakan Ku
ra si Produk KUKM Jawa Timur 
tahap kedua. Dari 150 pendaft
ar UKM Jawa Timur dipilih 92 
UKM yang mempunyai produk 
berbahan kulit, furniture, fa
shion, makanan dan minuman. 
Kurasi digelar selama 2 hari, 
1415 Juni 2022, terbagi dalam 
dua sesi setiap harinya.

Tujuan diselenggarakannya 
Kurasi Produk. pertama, untuk 
me lakukan pengujian kelayak
an dan mutu produk dengan 
kri teria legalitas KUKM, legali
tas produk, kualitas produk 
dan packaging. Kedua, melaku
kan klasifikasi produk KUKM 
se suai grade masingmasing. Ke
tiga, meningkatkan pengeta huan 
pelaku KUKM tentang standar 
kualitas dan mutu produk.

Kurasi Produk UKM tahap 
ke dua dibuka oleh Kepala Bi dang 
Pemasaran Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa Timur, An drio 
Himawan Wahyu Aji, S.H.,M.H., 
dengan didampingi Sri Sulas
triningsih, Analis Kebijakan Ahli 
Muda Bidang Pemasaran.

Dalam sambutannya Andrio 
menyebutkan bahwa kurasi pro
duk merupakan langkah pen
ting untuk dapat meningkatkan 
peran pelaku    koperasi, usa
ha kecil dan menengah dalam 
mendukung pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi nasional 
serta mendorong Peningka
tan  Penggunaan  Produk  Da

lam Negeri (P3DN).
Selanjutnya disampaikan un

tuk  merespon program P3DN 
dan  dalam upaya menumbuh
kan KUKM untuk menjadi usa
ha yang tangguh dan mandiri, 
mewujudkan pemerataan eko
no mi  dan  memberikan perlua
san kesempatan berusaha maka 
diselenggarakan  Kurasi  Pro
duk  KUKM Jawa  Timur yang 
akan menilai mutu dan mengkla
sifikasikan produk  KUKM  se
suai dengan  standar kualitas 
bagi  masingmasing  jenis pro
duk. Hal ini akan menjadi dasar 
pertimbangan fasilitasi Program 
Pemasaran Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur.

“Tantangan produk KUKM 
di era globalisasi adalah  packa
ging, size, aesthetic, humas re
sources, standardisasi,  dan  tek
no logi produksi agar bisa masuk 
pasar global,” kata Andrio.

Menurut Andrio, apa yang 

bisa dilakukan KUKM adalah 
PAIPFO atau passion (sema
ngat), ;a daptation (adapta
si),  innovation (inovasi),  plan
ning (pe rencanaan), focuss 
(fo cus) dan optimism (optimis).

Berikutnya Andrio mengu
raikan kriteria Kurasi Produk 
KUKM, yaitu  legalitas  (keleng
kapan legal perusahaan dan 
pro duk),  kualitas  dan  kapasi
tas  produksi,  jaringan pemasa
ran (jangkauan pemasaran da lam 
dan luar negeri), serta keunggu
lan dan daya saing pro duk.

Direktur Rumah Kurasi, Drs. 
Setyohadi, M.Si., berpesan ke
pada UKM peserta kurasi, bah
wa kunci Rumah Kurasi adalah 
diminta oleh beberapa  stake
holder  bahwa sukses itu  is by 
design, jadi didesain bukan tri
al  and error. Maka perlu ada 
standardisasi, pemetaan sehing
ga pada saat ada pelatihan sesuai 
dengan yang dibutuhkan. (tim)

Kurasi Produk KUKM Jatim 
Tahap Dua Pilih 92 UKM
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Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, foto bersama KadisKopUKM Ja
tim beserta staf dan peserta UKM Berprestasi.

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
meng gelar final UKM 

Berprestasi Tahun 2022. Kegiatan 
ini dihadiri dan dibuka oleh Ket
ua Dekranasda Jawa Timur, Aru
mi Bachsin Emil Dardak, 4 Juni 
2022, di ruang Aria Wirjaatmadja 
Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, 
Sidoarjo. 

Hadir dalam final ini 10 fina
lis UKM Berprestasi terdiri atas 5 
UKM kategori kuliner dan 5 UKM 
kategori kriya. 

Kepala Bidang Pemasaran Di
nas Koperasi dan UKM Prov. Jawa 
Timur, Andrio Himawan Wahyu 
Aji, S.H.,M.H., menyampaikan 
bahwa UKM Berprestasi sebagai 
bentuk apresiasi kepada para pen
gusaha sektor usaha kecil dan 
menengah di Jawa Timur yang 
telah menjadi bagian penopang 
perekonomian daerah. UMKM di
harapkan mampu mendorong ke
mandirian masyarakat dan menja
ring UMKM potensial dari daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. 

An dromeda Qomariah, M.M.,   
mem berikan arahan pentingnya 
UMKM menerapkan 3 K, yaitu 
kuan titas, kualitas dan kontinyui
tas. Juga menjalankan ATM (amati, 
tiru dan modifikasi).

Membuka acara, Arumi Bachsin 
Emil Dardak, berpesan kepada pe
serta UKM Berprestasi agar me
manfaatkan digital. “Prestasi yang 
telah diraih kali ini jangan berpuas 
diri. Karena bila sudah puas tidak 
akan berkembang. Apapun hasilnya 
tetap harus berinovasi, kreativitas 
dan meningkatkan kepercayaan diri 
untuk menghasilkan karya yang 
lebih baik. Jadikan prestasi yang di
capai saat ini sebagai batu loncatan 
untuk menggapai impian. Dapat 
bermanfaat untuk diri sendiri, kel
uarga dan masyarakat. Baik dunia 
dan akhirat,” kata Arumi.

Tiga orang juri yang terlibat 
adalah CEO Think Indonesia, Esti 
Naurani, Founder Womenpreneur.
id, Margaret Srijaya, ABDSI Kor
wil Jatim, Lukman Ekana Putra.

Nominator UKM Berprestasi 
kategori kuliner yaitu Superheru 
Snack Factory (Kab. Malang), PT 

Berkah Baitulloh Mandiri (Kab. 
Mojokerto), SAEEKU (Tuban), 
Aira Food (Kab. Malang), UD 
Rizqi Agung (Ponorogo).

Nominator UKM Berprestasi 
kategori kriya yaitu CV Dona Doni 
(Kota Malang), Maharani Embroi
dery Handicraft (Kota Malang), 
Bangsawan Indonesia Tekstil (Gre
sik), CV Adikarya (Nganjuk), En
jang Pelangi (Ngawi).  

Sebelumnya, pada tanggal 7 
Juni 2022, dalam rangka persiapan 
peringatan Hari Koperasi ke75 
tahun 2022 dan Hari UMKM Na
sional, Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur mengadakan 
kegiatan sosialisasi lomba UKM 
Berprestasi Tahun 2022 dan The 
9th KUKM Expo 2022. 

Acara yang dibuka Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, Dr. Andromeda Qomariah, 
M.M., dan berlangsung di ruang 
rapat Arja Wirjaatmadja ini dihad
iri oleh perwakilan Dinas yang 
membidangi koperasi/UMKM 38 
kab/kota, asosiasi UKM, bebera
pa PD Pemprov Jatim, BUMN/ 
BUMD/BUMS.(tim)

Malang Borong Nominasi
UKM Berprestasi Tahun 2022
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ran (TA) 2021 di tahun 2022.
Jatim meraih skor tertinggi 

di antara 34 provinsi di Indo
nesia dalam kategori penerapan 
SPM dengan skor 99,36. “Kita 
besar karena kita bersamasama 
punya komitmen untuk mem
besarkan Jawa Timur, sekarang 
kita bisa jauh lebih besar lagi ka
lau kita saling mengintegrasikan 
potensi, efektivitas, dan sinergi
tas di antara seluruh produktivi
tas yang bisa kita lakukan bersa
ma,”  kata Gubernur.

“Pada 20 Mei lalu saya kum
pulkan OPD, saya berterima ka
sih mereka sudah memberikan 
pelayanan terbaik dan pelayanan 
minimum itu menurut saya ada
lah basis dasar tugas,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Ko
minfo Jatim Hudiyono menu
turkan, Satu Data  merupakan 
pro gram pemerintah yang ber
tu juan untuk berdaulat da
lam data, salah satu manfaatnya 
adalah membantu pemerintah 
dalam membuat rencana kerja 
pembangunan.

Satu data mendorong peran 
aktif dan partisipatif OPD selaku 
produsen dalam mengelola data 
dengan baik dan memberikan 
kontribusi terhadap terseleng
garanya Satu Data Jawa Timur. 
“Satu data meningkatkan trans
paransi dalam mengelola data 
secara bersamasama, sehingga 
dapat mendukung penggunaan 
data,” tuturnya.(tim)

Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jawa Timur salah 
satu OPD yang me

nerima penghargaan Sata Ja
tim Award 2022. Penghargaan 
diterima Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur, 
Andromeda Qomariah.

Dua penghargaan yang dite
ri ma Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur adalah 
Kategori Lembaga  Dinas Ter
baik I, dan Peringkat III Oper
ator Satu Data Jatim a.n. Aisyah 
Aminy, S.Si.,M.Sos.

“Kawankawan OPD sudah 
bekerja luar biasa tetapi hari ini, 
bekerja luar biasa belum cukup, 
bekerja luar biasa terintegrasin
ya juga harus luar biasa,” ucap 
Gubernur 

ikatakan Gubernur, bentuk 
ki nerja pelayanan bagus yang 
ditunjukan OPD Pemprov 
men jadikan Jatim menyabet 
peng hargaan kategori Pemerin
tah Provinsi Berkinerja Terbaik 
Penerapan SPM Tahun Angga

Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawan
sa, memberi penghargaan 
Satu Data (Sata) Jatim 
Awards 2022 kepada 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dan lem
baga pemerintah lainnya. 
Penghargaan dihelat di 
Vasa Hotel Surabaya, 
Minggu (19/6/2022).

DiskopUKM Terima
Sata Jatim Award 2022

KadisKopUKM Jatim, Andromeda Qomariyah, menerima peng
hargaan Satu Data Jatim dari Gubernur Jawa Timur dengan 
disaksikan Kepala Dinas Kominfo Jatim.
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KadisKopUKM Jatim foto bersama Bupati Jember (kiri); KadisKopUKM Jatim audiensi dengan 
Bupati Sidoarjo (kanan)

Audiensi dengan Bupati 
Sidoarjo, Ahmad Muh
dlor Ali, berlangsung di 

Pendopo Delta Wibawa Sido
arjo, Senin (30/5/2022), se
dangkan dengan Bupati Jember, 
Ir Hendy Siswanto ST, IPU, 
berlangsung Rabu (8/06).

Gus Muhdlor—sapaan Muh
dlor Ali—mengatakan akan 
mendukung penuh ponpes di 
Kabupaten Sidoarjo untuk bisa 
menjadi anggota OPOP. Bupa
ti juga bakal mengeluarkan SK 
dan membentuk tim pengurus 
OPOP di Sidoarjo untuk men
gawal penuh program tersebut.

Gus Muhdlor sangat berse
mangat ketika membahas per
kem bangan program OPOP. 
Hal itu tercermin saat bupati 

ber bincang tentang program 
Opop Jawa Timur bersama 
Sek jen Opop, Gus Ghofirin 
dan Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jatim, Dr An
dromeda Qomariah di Pendopo 
Delta Wibawa Sidoarjo, Senin 
(30/5/2022).

“Apapun yang diperlukan 
dalam pembentukan OPOP di 
Sidoarjo kami dari Pemkab Si
doarjo siap membantu agar bisa 
terwujud,” kata Gus Muhdlor. 

Gus Muhdlor yakin bakal 
banyak terbentuk santripreneur 
dari program OPOP. Apala
gi, OPOP juga sejalan dengan 
salah satu program prioritas
nya, yakni UMKM Naik Kelas. 
“Dengan OPOP pasti akan san
gat membantu UMKM untuk 

berkembang lagi. Karena selain 
memberikan manfaat bagi pon
pes juga bagi masyarakat luas,” 
papar Gus Muhdlor.

Dalam audiensi ini Kadis 
Koperasi dan UKM Jatim di
dampingi Sekjen OPOP Jatim, 
Gus Ghofirin.

Sementara audiensi dengan 
Bupati Jember, Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Jatim, 
Andromeda Qomariah, disam
but hangat Bupati Jember, Hen
dy Siswanto, Rabu (8/06), di 
Pendopo Wahyawibawagraha.

Dalam pertemuan kali ini 
dibahas terkait beberapa pro
gram Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur yang ingin disinergikan 
dengan Pemerintah Kabupat
en Jember, di antaranya adalah 
communal branding, porprov, 
rumah produksi dan OPOP Ja
tim EkoTren.

Bupati Jember didampingi 
oleh PLT Kepala Dinas Koper
asi dan Usaha Mikro Kab Jem
ber, Dra. Sartini, MM.(tim)

Kadis KopUKM Audiensi dengan 
Bupati Sidoarjo dan Jember

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, 
Dr Andromeda Qomariah, M.M., secara marathon 
melakukan audiensi dengan Bupati Sidoarjo dan 
Bupati Jember.
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KadisKopUKM Jatim, Andromeda Qomariyah, memberi sam
butan pembukaan Bimtek Pendaftaran HKI.

Dalam rangka memberikan 
pemahaman mengenai 
ke pemilikan Hak Merek 

Pro  duk Koperasi sehingga produk 
memiliki daya saing tinggi, Deputi 
Bidang Perkoperasian Kemente
rian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah menyelenggarakan 
“Bimbingan Teknis Pendaftaran 
Hak Kekayaan Intelektual Indo
nesia (HKI) Produk Koperasi,” 3 
Juni 2022.

Kegiatan yang berlangsung di 
Hotel Grand Darmo Suite Suraba
ya ini diikuti 30 orang perwakilan 
dari 15 koperasi di Jawa Timur 
(masingmasing koperasi diwaki
li 2 orang). Hadir pula mengikuti 
secara daring 120 koperasi di Jawa 
Timur.

Tujuan bimtek ini sekaligus 
mempersiapkan produk koperasi 
yang berpotensi untuk didaftar kan 
melalui website DJKI dan mendapa
tkan Hak Merek sebagai salah satu 
tindak lanjut koperasi modern, dan 
diarahkan on boarding di ekatalog 
LKPP dan ecommerce.

Mengawali arahan Deputi Per
koperasian, Ahmad Zabadi, me
nyam paikan telah dibentuk Ko
pe ra si Multi Pihak pada 22 April 
2022 berlaku secara resmi di Indo
nesia, suatu model koperasi baru, 
belum pernah ada sebelumnya. 
Me rupakan konsolidasi berbagai 
pihak yang berbeda dalam wadah 
koperasi. 

Didirikan atas dasar kepenting
an dari masingmasing pihak yang 
kemudian mempertimbangkan kon
tribusi masingmasing. Sehing ga ke
kuatan suara pada jumlah kontribusi 
kelompok/klaster yang disepakati 
se mua pihak yang tergabung. 

Selanjutnya dikatakan Zabadi, 
ada produk UMKM bagus tetapi 
HAKI tidak diproses. Ini bisa mer
ugikan. Belum memiliki Hak Cip
ta, Merek dan Paten, harus diup

date supaya produk terlindungi. 
“Filosofi sapu lidi, satu lidi di

ambil mudah dipatahkan. Bila satu 
lidi dihimpun dalam bonggol yang 
besar, ikatan kuat akan sulit dipa
tahkan. Begitulah koperasi yang 
me rupakan himpunan orang bu
kan modal. Ikatan yang kuat oleh 
manajemen tata kelola yang baik, 
dikelola secara transparan, akunta
bel dan amanah. Maka koperasi ti
dak dapat dikelola oleh orang yang 
punya waktu tetapi tidak mempu
nyai kemampuan. Mengurus orang 
banyak harus serius. Demikian juga 
dengan koperasi, harus diurus se
rius,” pesan Zabadi.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa Timur, Andro
meda Qomariah, mengaku bangga 
pemakaian produk dalam negeri. 
Bahwa ada target sebesar Rp 497,9 
trilyun dengan fokus untuk ko pe
rasi dan UMKM. Namun stan
dardisasi KUMKM banyak yang 
tidak lolos kurasi. Sehingga ha
rus disiapkan karena Jawa Timur 
mendapat target sebesar 26,8 T 
untuk satu tahun. 

Andromeda juga menyampai
kan beberapa program antara lain: 
kurasi produk,   CoWorking Space, 
MJCMillenial Job Center yang akan 
membantu KUMKM   untuk men
disain logo dan kemasan. Kolaborasi 
dengan ITS mendisain kemasanpack
aging, juga Kadin dll. Program lain di 
bidang produksi adalah standardisasi, 
pendaftaran merek, inkubator bisnis 
dan sertifikasi halal.

Pesan Andromeda, produk 
yang sudah siap dapat dilakukan 
pendampingan ekspor karena su
dah ada kerjasama dengan Export 
Center. “Koperasi Jawa Timur ha
rus terus maju dan bergerak, laku
kan digitalisasi, kolaborasi dan re
generasi”.

Narasumber selanjutnya Koor
dinator Permohonan dan Publikasi 
Merek Ditjen HAKI Kemenkum
ham, Adel Chandra, Sekretaris 
Koperasi Pondok Pesantren Taliati 
Jawanah, Irawan Arifianto Wardha
na dan Ranggalawe Surya Saladin, 
Tenaga Ahli Sertifikasi Produk me
lalui  Kepemilikan HKI Univer si tas 
Indonesia melalui daring (tim)

Kemenkop dan UKM Beri Bimtek
Pendaftaran HKI Produk Koperasi
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Jumat (17/06), bertempat 
di Hotel Platinum, Sura
baya, Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur 
meng gelar kegiatan Advokasi 
Pe nyusunan Peraturan Internal 
Kelembagaan Koperasi. 

Ada tiga narasumber yang ha
dir pada kegiatan ini. Narasum
ber pertama Aisyah Aminy 
S.Sos., M.Si.,   menyampaikan 
ma   teri tentang Advokasi Peng a
juan Nomor Ijin Berusaha (NIB) 
Koperasi dan sertifi kat Nomor 
Induk Koperasi (NIK).  Aisyah 
berpesan tentang pentingnya 
NIB dan NIK bagi koperasi se
bagai bentuk payung kekuatan 
hukum yang telah di akui oleh 
Negara Republik Indonesia. 

Untuk mendapatkan NIB, 
ko perasi wajib memiliki NIK ter
lebih dahulu dan Nomor Po kok 
Wajib Pajak Koperasi (NPWP), 
serta email koperasi dan ijin us
aha simpan pinjam. Kemudian 
pengurus dapat mengisi formulir 
yang ada di OSS.go.id untuk 
mendapatkan NIB.

Narasumber kedua, Joko 
Yu lianto, menyampaikan mate
ri tentang Advokasi Penyusun an 
Peraturan Internal Kelembagaan 
Koperasi. Joko mengatakan 
bah wa  koperasi adalah badan 
usaha namun peserta anggota 
koperasi    belum sadar bahwa 
ko perasi adalah perusahaan. 
Ko perasi adalah badan usaha 
yang berorientasi laba dengan 
kata lain perusahaan. 

Perusahaan yang berbadan 

hu kum hanya ada dua, yakni 
koperasi dan perseroan terbatas 
(PT).  Anggota koperasi adalah 
pemilik dari koperasi, sehingga 
semua peserta adalah pemilik 
perusahaan. Selanjutnya Joko 
me nyampaikan bahwa dalam 
koperasi, pemegang kekuasan 
tertinggi adalah    rapat anggota 
bukan anggota. 

“Ketika koperasi tidak me
la kukan RAT maka koperasi 
dinyatakan tidak memiliki ke
kuasaan atau vakum dan dibu
bar kan. RAT seharusnya dapat 
dilakukan dengan sederhana, 
yang penting harus dilaksa na
kan,” kata Joko.

Narasumber ketiga adalah 
Ke pala Bidang Kelembagaan 
dan Pengawasan, Cepi Sukur 
Lak sana, menyampaikan ma
teri mengenai Advokasi Kelem
bagaan Koperasi. Cepi mene
rang kan ada tiga aktivitas utama 
yang wajib dilakukan koperasi, 
yakni kelembagaan, usaha dan 

pelaporan. Untuk kelembagaan, 
koperasi wajib memiliki sertifi
kat NIK dari KemenkopUKM 
dan sertifikat NIB dari OSS. 

Aktivitas kedua adalah aktivi
tas usaha di mana KSPPS wajib 
melakukan kegiatan simpan pin
jam dengan prosedur syariah. 
Aktivitas ketiga adalah pela po ran, 
terkait dengan laporan ke uangan 
untuk pertanggung ja waban pen
gurus kepada anggota.

Selanjutnya Cepi mengata
kan bahwa koperasi milik ba nyak 
orang, bukan orang per ora ngan 
saja, melainkan mi ni mal 9 orang. 
Oleh sebab itu perlu dilakukan 
Rapat Anggota Tahunan sebagai 
wujud aktivi tas kelembagaan. 
Anggaran da sar menjadi peratur
an utama da lam kegiatan perko
perasian. Anggaran rumah tang
ga merupakan peraturan lebih 
jelas dari anggaran dasar yang 
menjadi pedoman koperasi un
tuk membuat Persus (Peraturan 
Khusus). (tim)

Advokasi Penyusunan Peraturan 
Internal Kelembagaan Koperasi
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KadisKopUKM Jatim, Andrimeda Qomariyah, memberi sam
butan pembukaan kegiatan literasi digitalisasi keuangan.

Sebanyak 30  orang UKM 
meng hadiri dan 200 orang 
me lalui daring dalam acara 

Literasi Digitalisasi Keuangan ber
tempat di Hotel Holiday Inn Ex
press Surabaya. Deputi Kewirau
sahaan Kementerian Koperasi dan 
UKM R.I. memfasilitasi kegiatan 
ini, 1718 Mei 2022.

Ucapan selamat datang disam
paikan Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, An
dromeda Qomariah, dan menyam
paikan terima kasih atas terseleng
garanya kegiatan ini di Jawa Timur. 

“Sangat tepat dipilihnya kegia
tan ini di Jawa Timur mengingat 
Jawa Timur mempunyai jumlah 
koperasi dan UKM sangat banyak 
dengan produk makanan, minu
man, kriya, kosmetik, fashion dan 
lainnya,” kata Andromeda menga
wali sambutan.

Dikatakan Andromeda, liter
asi digitalisasi keuangan ini mer
upakan salah satu aspek penting 
dan masih perlu terus ditingkat
kan dan mendapatkan perhatian 
serius berbagai pihak. Tidak ha
nya dari pemerintah tapi juga pa
ra  stakeholder.  Bukan saja dalam 
rangka  recovery economic pasca 
pandemic,  namun juga merespon 
perkembangan digitalisasi yang su
dah mengglobal.

“Berdasarkan fakta, bahwa ma
sih banyak UMKM yang belum 
mempunyai  skill  dalam meny
usun laporan keuangan sehingga 
membatasi aksesibilitas UMKM 
di dalam pembiayaan perbankan 
maupun non perbankan. Lebih 
lanjut UMKM juga tidak bisa me
misahkan keuangan pribadi dengan 
keuntungan usaha sehingga terjadi 
carut marut administrasi keuangan. 
Selanjutnya pencatatan dilakukan 
dengan kertas terkadang hilang 
se hingga tidak tercatat lagi. Ten
tu menjadi hal kurang efektif dan 
semakin sulit melakukan pengem
bangan bisnis,” urai Andromeda.

“Di era globalisasi saat ini tel
ah banyak tersedia aplikasi laporan 
keuangan dan lainnya yang dapat 
di download melalui playstore, an
droid dan ios. Ini menjadi tanta
ngan kita bagaimana bisa menso sia
lisasikan dan melaksanakan li  terasi 

digitalisasi keuangan de ngan baik,”  
pungkas Andromeda.

Deputi Kewirausahaan Kemen
terian Koperasi dan UKM, Siti 
Azizah, mengawali arahan men
yampaikan terdapat tiga agenda 
penting dalam hal pemulihan/
transformative recovery, yaitu 70% 
Program Kemenkop UKM akan 
menyasar ke pelaku UMKM, ko
perasi, anak muda, perempuan yang 
fokus mendukung pengemba ngan 
usaha ramah lingkungan; men do
rong pembiayaan UMKM dan ko
perasi untuk bergeser dari sektor 
perdagangan ke sektor riil. 

“Diharapkan semakin banyak 
pelaku UMKM yang bergerak di 
sektor riil, membuat produk sendi
ri, tidak hanya menjadi  seller  atau 
perantara atau menjual saja tetapi 
turut membuat produk dan ter akhir 
meningkatkan UMKM masuk ke 
ekosistem digital,” kata Siti Azizah.

Selanjutnya Azizah menyampai
kan strategi transformasi Kemen
kop UKM untuk UMKM dan 
Wi rausaha: Transformasi usaha 
in formal ke formal; Transformasi 

ke dalam rantai pasok dari hulu ke 
hilir; Transformasi Digital dan  on 
boarding.

Kemenkop UKM bersinergi 
dengan kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah untuk mening
katkan jumlah wirausaha di Indo
nesia. Saat ini rasio kewirausahaan 
masih 3,18 %. Wirausaha ini yang 
akan menciptakan lapangan kerja, 
yang akan meningkatkan ekonomi 
suatu negara sehingga akan me
dorong suatu negara menjadi maju.

Program Deputi Kewirausahaan 
“PatenpreneurPahlawan Tumpu
an Ekonomi Negeri” yang dituju
kan kepada UKM karena UKM 
lah yang membantu memperce
pat pergerakan ekonomi nasional. 
Bertujuan mencari para wirausaha 
seluruh Indonesia dan mendapat
kan pendampingan.

Mengakhiri arahan, Azizah 
mengajak  stakeholder untuk men
ciptakan wirausaha muda, inovatif, 
berdaya saing dan dapat mencip
takan lapangan kerja.

Narasumber lain dari BRI, BSI, 
Xendit, Idbotani dan komunitas. (tim) 

Literasi Digitalisasi 
Keuangan Masih Perlu 

Terus Ditingkatkan
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Virus PMK menyerang ter
nak di Jawa Timur diketahui 
pekan pertama Mei 2022. 

Sejak itu virus PMK menyebar ke 
beberapa daerah di Jawa Timur. 
Kasus pertama kali yang dilaporkan 
terjadi di Kabupaten Gresik (28 
April 2022). Sebanyak 402 ekor sa
pi potong terjangkit PMK, tersebar 
di 5 kecamatan dan 22 desa.

Kasus kedua terjadi pada 1 Mei 
2022 di Kabupaten Lamongan, 
lalu menyusul di Kabupaten Sido
arjo, Kabupaten Mojokerto.

Sampai 24 Juni 2022 PMK te
lah menyebar di 19 provinsi den
gan total hewan yang sakit 253.722 
ekor, dengan rincian 1.420 ekor 
ma ti, 2.342 ekor dipotong bersya
rat, 167.816 ekor belum sembuh 
dan 82.144 ekor sembuh (Kom
pas, 25 Juni 2022). 

Selain sapi potong, virus PMK 
juga banyak menyerang sapi perah. 
Di sejumlah kantong sapi perah 
di Jawa Timur, banyak sapi perah, 
khususnya milik anggota koperasi 
sapi perah, yang menjadi korban. 
Kerugian tidak hanya dialami oleh 
peternak namun juga koperasi.

Memantau dan menyerap ke
lu h an peternak dan pengurus ko
perasi, Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Dr 
Andromeda Qomariah, M.M., pa
da 11 dan 12 Juli 2022 melakukan 
kunjungan kerja ke Koperasi Agro 

Niaga (KAN) Jabung di Keca
matan Jabung, Kab. Malang dan 
KUD Batu di Kota Batu.

Dalam kunjungan ini Androme
da disertai Sekretaris Dinas Kope
ra si dan UKM Prov. Jatim, Vero
nica Ratih Murwani, R.A., S.E., 
M.Si.. Kepala Bidang Produksi dan 
Restrukturisasi Usaha, Dra. Susan
ti Widyatuti, M.I., Kepala Bidang 
Pemasaran Andrio Himawan Wa
hyu Aji, S.H., M.H., dan Kepala 
Bidang Pembiayaan Ir. Arif Rah
man Hakim, M.M.

Selain ke KAN Jabung dan 
KUD Batu, Andromeda dan 
staf juga berdialog terkait Pusat 
Layanan Usaha Terpadu (PLUT), 
yaitu PLUT Malang dan Batu.

KadisKopUKM beserta staf 
memulai lawatan ke KAN Jabung, 
11 Juli 2022. Dialog dipandu oleh 
Ketua I KAN Jabung, Herman 
Soepardjono. Dalam dialog rom
bongan dari DisKopUKM Jatim 
banyak mendengarkan paparan dari 
Eva Marliyanti, SP, M.M, Presiden 
Direktur KAN Jabung.

Mengawali paparannya Eva 
Mar liyanti menyampaikan bahwa 
KAN Jabung, termasuk kopera
si susu di Jawa Timur lainnya, ti
dak menyangka akan kena wabah 
PMK. Sehingga resiko PMK ini 
ti dak diperhitungkan sama sekali 
dalam bisnis koperasi. 

“Wabah PMK membawa dam

pak yang sangat luar biasa baik di 
level anggota maupun di koperasi. 
Yang panik bukan hanya anggota 
atau peternak tapi juga di manaje
men koperasi,” kata Eva.

Dikatakan oleh Eva, kasus PMK 
mulanya diketahui di pekan perta
ma dari infeksi sapi yang berpindah, 
yaitu sapi yang positif virus PMK 
karena harga murah masuk ke dae
rah yang negatif, sehingga terjadi 
penularan. Pada pekan kedua, yang 
pada awalnya hanya seputar peter
nak dan penjual, penularan terjadi 
karena, di antaranya, karena kolek
tor susu dan aliran limbah.

“Di Jabung ini ada 7 kolektor 
su su yang melakukan penampung
an susu. Tidak semua mempunyai 
ke mampuan merespon wabah. 
Ratarata tidak berbentuk kopera
si dan tidak menyediakan petugas 
ke sehatan. Proses penampungan 
susu keliling. Jadi tidak ada penam
pungan susu yang standar. Ini yang 
mungkin ke depan menjadi perha
tian,” kata Eva. Adanya kolektor 
ini juga menyulitkan ketika dilaku
kan mitigasi virus PMK.

Dari 5.700 populasi sapi ang
gota KAN Jabung, sebanyak 48% 
terdampak. Sapi anggota yang mati 
karena PMK mencapai 246 ekor 
atau 2,2% dari total populasi.

Kerugian pada petani yang ter
dampak cukup besar. Mereka me
ng alami deficit income. Bahkan pro
duksi susu sapinya hanya 6 liter/
hari atau bahkan nol karena anti
biotik. Sebelum PMK umum nya 
anggota KAN Jabung per pe riode 
(10 hari) bisa mencapai 780 liter 
(sebulan 780 liter X 3 periode).

Akibat tidak ada pendapatan 
ba nyak peternak yang dalam dua 
minggu terakhir menjual sapi pe
rah nya. Jika pada awal PMK peter

Kunker KadisKopUKM dan Staf ke Sentra Sapi Perah dan PLUT

Wabah PMK Mengguncang
Koperasi Persusuan di Jatim

Wabah virus penyakit mulut dan kaki (PMK) yang 
menyerang sapi di Jawa Timur, benarbenar menggu
ncang perekonomian Jawa Timur, khususnya di ka
langan peternak. Wabah PMK mengejutkan karena 
hampir 36 tahun Indonesia dinyatakan bebas virus 
PMK oleh OIE (Badan Kesehatan Hewan Dunia).
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nak menjual sapi karema panic 
selling, pada dua minggu terakhir 
peternak menjual sapingnya karena 
deficit income.

“Sekitar dua minggu ini terjadi 
penjualan sapi yang cukup besar, 
karena deficit income. Mereka me
merlukan dana untuk pemulihan, 
pe ngobatan, pakan dan kebutuhan 
seharihari,” kata Eva. Sedangkan 
peternak yang nonPMK tetap me
nge luarkan biaya untuk dis in fektan 
dan daya tahan tubuh sapi.

Bagi KAN Jabung PMK mem
bawa dampak langsung pada 3 unit 
bisnisnya, yaitu sarana produksi 
peternakan, USPPS BMT Al Hi
jrah dan Unit Anggota. Ketiga 
unit bisnis ini karena mensuport 
langsung bisnis sapi perah anggota.

Kapasitas unit produksi pakan 
peternakan KAN Jabung 300 ton/
hari, target tahun 2022 sebanyak 
160 ton per hari, produksi ratarata 
sebelum PMK 100 ton, pasca PMK 
turun sampai 75%. Belum lagi di
tambah biaya konsentrat sebagai 
bahan baku utama pakan harganya 
juga naik.

Secara keseluruhan PMK ber
pengaruh pada penurunan volume 
usaha KAN Jabung tahun 2022. 
Pasalnya tejadi penurunan produk
si hingga 60%. Sudah begitu harus 
menambah biaya operasional un
tuk disinfeksi, karena pengobatan 
semua kasus PMK pada anggota 
menjadi biaya yang ditanggung 
oleh KAN Jabung. 

Sedikitnya  KAN Jabung me nge  
luarkan Rp 3,7 miliar untuk bia ya re
coveri anggota. Diperkirakan, pada 
tahun 2022, akibat dampak PMK, 
laba KAN Jabung turun hingga 10% 
atau Rp 1,4 miliar. Dari berbagai 
percobaan diketahui bahwa produk
si susu akan kembali ke 60% setelah 
mencapai periode ke 10.

Sekarang yang menjadi perha
tian KAN Jabung, salah satunya 
adalah memberi motivasi pada ang
gota untuk beternak kembali.

Rombongan DisKopUKM Ja
tim di KUD Batu, 12 Juli 2022, 
di terima Ketua KUD Batu, Drs. 
H. Ismail Hasan, M.M. Dialog di
pandu oleh Sekretaris KUD Batu, 
M.M. Yusuf Joko Lesmono. Dia
log juga diikuti pengurus dan pen
gawas KUD Batu.  

Dikatakan oleh Ismail Hasan, ka
sus PMK berdampak besar pada KUD 
Batu. “Kami benarbenar gon cang 
de ngan adanya PMK ini. Dengan 
ada nya PMK, kalau dulu Covid19 
yang diserang adalah SDMnya, maka 
kini yang diserang sumber ekonomi
nya,” kata Ismail Hasan.

Menjadi goncangan besar, kata 
Ismail Hasan, karena saat ini ting
gal 8 ton susu/hari yang diterima 
KUD Batu. Padahal sebelunya se
hari ratarata 25 ton susu yang di
te rima KUD Batu. Parahnya, dari 
8 ton tersebut 50 %nya tergolong 
antibiotik. “Kalau sudah mengan
dung atau terkontaminasi oleh an
tibiotik maka IPS (Industri Pengo

lahan Susu) tidak mau menerima,” 
kata Ismail Hasan.

Karena produksi susu dari an
ggota turun, KUD Batu terpaksa 
mengambil kebijakan merumah
kan 12 orang karyawan, yaitu 
karyawan yang berhubungan den
gan langsung dengan penerimaan 
susu. “Meski mereka kami rumah
kan tapi tetap kami beri hak mereka 
25% dari gaji,” kata Ismail Hasan.

Ismail Hasan berharap, jika me
mang ada rencana pengganti Rp 
10 juta dari pemerintah pusat un
tuk sapi peternak yang mati, maka 
sebaiknya tidak diberikan dalam 
ben tuk uang. “Kalau diberi dalam 
bentuk uang khawatir tidak ter
wujud sapi. Janganjangan uang 
pengganti Rp 10 juta tidak terwu
jud menjadi sapi tapi justru untuk 
menyelesaikan utang mereka sela
ma kena PMK,” kata Ismail Hasan. 

Ismail juga berharap, dengan 
populasi sapi yang semakin berku
rang, mungkin dari pemerintah 
pu sat lewat Dinas Koperasi dan 
UKM Jawa Timur, ke depannya 
ada peng adaan sapi untuk anggota 
koperasi susu di Jawa Timur. “Du
lu tahun 90an ada bantuan sapi 
melalui Bukopin, tapi setelah tahun 
90an tidak ada lagi dari pihak pe
merintah melakukan impor sapi. Di 
samping untuk memperbaiki kuali
tas indukan, sisi yang lain menam
bah populasi sapi yang ada. Itu 
ma sukan da ri kami,” harap Ismail 
Hasan.(res)

Dialog di KAN Jabung. KadisKopUKM Jatim (kanan) didampingi 
ketua KUD Batu, Ismail Hasan.
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Sampai saat ini masih banyak 
para pelaku koperasi dan 
UKM yang masih awam, 

bahkan masih belum memaha
mi, mengenai hokum. Atas dasar 
inilah Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, melalui 
Klinik KUKM BDC Jawa Timur, 
membuka layanan konsultasi ho
kum, yang dipandu oleh Bam
bang Rijanto, SH., MH. 

Salah satu program layanan 
masyarakat ini diadakan setiap 
Kamis mulai pukul 09.00 s/d 
15.00 WIB, sedangkan untuk 
pekan pertama tiap bulan diada
kan webinar via zoom meeting. 
Bagi pelaku UKM yang tidak 
dapat mengikuti sharing session 
konsultasi hukum juga difasili
ta si dengan formulir yang telah 
di sedikakan untuk mengirim 
per tanyaan.

Menurut Bambang Rijan
to, layanan konsultasi hukum 
ini sangat penting. Melihat ba
nyaknya para pelaku koperasi 
dan UKM yang masih awam 
bahkan masih belum memaha
mi betul mengenai hukum. 

“Dengan adanya layanan 
konsultasi hukum, masyarakat 
mam pu terbebas dari permasa
la hanpermasalahan hukum,” 
jelas Tenaga Ahli Konsultasi 
Hu kum Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur ini.

Tak hanya layanan konsultasi 
hukum secara online, Dinas Ko
pe rasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur melalui Klinik KUKM 
BDC Jawa Timur juga menghad
irkan layanan konsultasi hu kum 

secara tatap muka per orang an 
bagi pelaku KUKM yang berlo
kasi di Klinik KUKM BDC Jawa 
Timur setiap Kamis pukul 09:00 
– 15:00 WIB yang dipandu juga 
oleh Bambang Rijanto.

Menurut Bambang, sejak 
menghadiri sharing session kon
sultasi hukum yang biasanya di
hadiri kurang lebih sekitar 100 
orang semakin banyak pelaku 
KUKM yang berkomunikasi. 
Yang awalnya melalui webinar, 
kemudian pada konsultasi selan
jutnya mereka langsung melaku
kan konsultasi hukum secara ta
tap muka atau melalui WA. 

Pada sharing session yang di
lak sanakan pada Jumat (03/06) 
Bambang mengatakan banyak 
koperasi yang belum menge
tahui bahwa mereka telah me
langgar regulasi hukum karena 
kurangnya pengetahuan me
nge nai hukum. Salah satunya 
Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI) seperti hak cipta logo 
dan kemasan, dan perjanjian 
ker jasama secara tertulis. 

“Beberapa pelaku UKM di 
sini masih menggunakan per
janjian secara lisan, tidak secara 
tertulis yang mana perjanjian 
tertulis ini nantinya bisa men
jadi payung hukum apabila ter
jadi kontra dengan pihak yang 
bekerja sama,” ungkap pria 
yang juga berprofesi sebagai pe
ngacara ini. 

Kegiatan konsultasi hukum ini 
tidak dipungut biaya alias gratis, 
karena hal ini merupakan suatu 
bentuk program pemerintah 
untuk melayani dan membantu 
masyarakat pelaku KUKM.

“ Jika dipelajari, hukum itu 
asyik. Karena hukum itu kori
dornya. Hukum itu tidak perlu 
ditakuti, tapi perlu dipahami dan 
didalami,” ujar owner ta bloid 
Warta Metropolis dan Ke tua 
LSM Daulat Rakyat ini.(tim) 

DiskopUKM Jatim Buka Layanan
Konsultasi Hukum Bagi Pelaku KUKM
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Penukaran Uang Baru Meriahkan 
Bazaar KUKM Ramadhan 1443 H

KadisKopUKM Jatim memotong rangkaian bunga menandai 
dibukanya Bazaar Ramadhan.

Bazaar KUKM Ramadhan 
kem bali digelar Dinas Ko
perasi dan UKM Prov. Ja

wa Timur. Pada 18 April 2022, 
berkolaborasi dengan PT. Ama
ra Satu Raya, DiskopUKM Prov. 
Jatim  menyelenggarakan  kegia
tan  Bazaar Ramadhan 1443 H 
yang berlangsung hingga 20 April 
2022 bertempat di halaman Dis
KopUKM. 

Peserta bazaar berasal dari 13 
asosiasi KUKM yang menyertakan 
24 UKM anggotanya dan memba
wa produk unggulan, 6 OPD (Or
ga nisasi Perangkat Daerah) me
nyer takan 23 UKM Binaan, Bank 
Ja tim dan Bank UMKM Jawa Ti
mur. Turut serta berpartisipasi 
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 
Bank BNI, PT. Telkom Indone
sia, SRC (Sampoerna Retail Com
munity) PT. H.M. Sampoerna dan 
Lawang Agung.

Rangkaian kegiatan Bazaar Ra
madhan diawali dengan  liveshop
ping dari Tokopedia dan pemberian 
penghargaan kepada tokoh   muda 
penggerak UKM, yaitu Tomly Wafa 
(CEO Handmade Shoes Surabaya) 
dan Ketua HIMPI Jatim, Rois Su
nandar Maming, bertempat di Ru
ang Aria Wirjaatmadja.

Pembukaan Bazaar Ra madhan 
di hadiri Asisten  Administra 
si  Umum  dan Pembangunan, 
Sjai  chul Ghulam, Kepala OPD/
Per wakilan OPD di lingkungan Pe
merintah Prov. Jawa Timur, Kanwil 
Kemenag Jawa Timur, IWAPI Jawa 
Timur,  HIPMI  Jatim,  Kadin Ja
tim, GASPOL, AHJ, Gojek, Mus
limat  NU,  Fatayat  NU,  PERSA
NA, PERSADIR, PERABA, PER
WIRA, APMMJ, APKLI.

Dalam laporannya Kepala Di
nas Koperasi dan UKM Prov. Jawa 
Timur, Andromeda Qomariah, 
me ngatakan, maksud diselengga
ra kannya Bazaar Ramadhan ini 
yaitu untuk menyemarakkan Ra
madhan, menyambut Idul Fitri 
dengan memberikan pelayanan ke

pada  masyarakat dan menyambut 
Hari Kartini, 

“Bazaar ini bertujuan membe
ri kan stimulus berbisnis bagi 
KUMKM, membangkitkan  pe
konomian Jawa Timur setelah pan
demi  terutama  menyediakan  ke
butuhan bahan pokok  dan 
memfasilitasi UKM perempuan,” 
ka ta Andromeda. 

Beberapa kegiatan yang dilaksa
nakan setiap hari selama pelaksana
an bazaar antara lain pembagian 
tak jil, subsidi sembako, dan penu
karan uang baru. Ada  pembagian 
takjil sebanyak 500 paket per hari 
bagi masyarakat yang melintasi 
Kantor Dinas Koperasi UMKM 
Pro vinsi Jawa Timur,  kemudi
an ada  kegiatan subsidi 100 pa
ket    sembako per hari dari harga 
Rp. 75.000  menjadi Rp. 50.000 
ke pada masyarakat di sekitar Kan
tor Dinas Koperasi dan UKM Pro
vin si Jawa Timur, juga  memfasil
itasi penukaran uang baru yang 
disediakan oleh Bank Jatim.

Sjaichul Ghulam membacakan 
sambutan Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, yang 
me nyampaikan, bahwa kegiatan 
Bazaar Ramadhan ini merupakan 
momen tepat menyambut Hari 
Kar tini, menyemarakkan Rama
dhan dan menjelang Idul Fitri 
yang biasanya diiringi peningka
tan konsumsi. Maka dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat, 
memulihkan perekonomian Jawa 
Ti mur dan  meningkatkan bangga 
buatan produksi dalam negeri den
gan membeli dan memakai produk 
buatan Jawa Timur utamanya bagi 
kalangan muda.

“Model marketing seperti ini 
per lu terus dikembangkan dengan 
inovasiinovasi baru yang menarik 
di  masa depan, sehingga  KUM
KM  dapat menjual produk, men
da patkan  knowledge  untuk men
dukung peningkatan kualitas 
pro duksi, administrasi keuangan, 
ma najemen  dan pengembangan 
pasar melalui digitalisas,” pesan 
Gu  bernur Jawa Timur.

“Recover together, recover stro
nger”, merupakan tema  Presiden
si G20 Indonesia 2022. Tema terse
but bisa dimaknai untuk meng ajak 
seluruh dunia bahu membahu, sa
ling mendukung untuk pulih ber
sama serta tumbuh lebih kuat dan 
berkelanjutan sehingga tidak me
nimbulkan gap yang lebih besar 
an tara negara maju dengan negara 
berkembang”, pesan selanjutnya.

Program spesial Hari Kartini 
diselenggarakan beberapa pelati
han, yaitu Sosialisasi Literasi Ke
uangan untuk KUKM (OJK); 
Ke las Maju Digital Jawa Timur 
(Tokopedia); Laporan Keuangan 
Berbasis Aplikasi dan Manajerial 
dalam Menghitung HPP. (tim)



Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim, 
Veronica Ratih Murwani, R.A., S.E., M.Si., menerima 
kunjungan 10 orang peserta PKPPelatihan Kepemim
pinan Pengawas BKPSDMBadan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, 
Selasa (28/06), di Ruang Aria Wirjaatmadja.

Ketua rombongan, Dr. Ida Bagus Sedhawa,S.E.,M.
Si., Widyaiswara Ahli Utama, me nyampaikan, peserta 
PKP berjumlah 30 orang. Mereka melakukan kunju
ngan terbagi dalam 3 lokasi, yaitu Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Prov. Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Prov.Jatim.

“Dalam proses pembelajaran ini ada kegiatan stu
lastudi lapangan dengan tema  “Tematik Pariwisata 
Semesta Berencana.” Peserta PKP dalam membuat 
Rencana Aksi Perubahan memerlukan tambahan wa
wasan tentang bagaimana membuat inovasi/peruba
han suatu organisasi seperti di Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim ini, pasti luar biasa. Apalagi komit
men Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memaju
kan koperasi dan UKM. Di tengah upaya memajukan 
ini pasti muncul kreativitas dan inovasi. Inilah yang 
ingin kami ketahui,” urai Sedhawa.

Di hadapan peserta Ratih Murwani menyampaikan 
bahwa jumlah koperasi aktif di Jawa Timur 22.891. 
Populasi UMKM Jawa Timur sejumlah 9,78 juta 

(Sensus Ekonomi Tahun 2016 dan Survey Pertanian 
antar Sensus 2018).

Dikatakan oleh ratih, isu strategis pemberdayaan 
koperasi UMKM Jawa Timur adalah digitalisasi, per
modalan, literasi keuangan, sertifikasi halal, standard
isasi HACCP, ISO, SNI, izin edar dan merek; NIB.

“Tantangan Produk KUMKM adalah kemasan, 
ukuransize, aesthetic, human resources, standardisasi, 
teknologi produksi menuju pasar global,” kata Ratih.

Ditambahkan Ratih, perluasan akses pemasaran 
pro duk KUMKM melalui  ecommerce  (Tokopedia, 
Shopee, Blibli), Jatim Bejo, Pasar Digital (PADI), misi 
dagang, pameran.(tim)

Dinas Koperasi dan UKM 
Pro vinsi Jawa Timur me nye
leng  garakan kegiatan Work
shop Penguatan Usaha KUKM 
Ma najerial bersama Ketua De
kranasda Jawa Timur, Arumi 
Bachsin Emil Dardak, bertem
pat di Hotel Aria Gajayana, Ma
lang pada 3031 Mei 2022. 

Kegiatan ini dilaksanakan 
sebagai layanan fasilitasi kepada 
pelaku KUKM di Jawa Timur, 
diharapkan dengan adanya ke
giatan ini dapat bermanfaat 

Workshop Penguatan Usaha KUKM Manajerial

Arumi Bachsin Emil Dardak (tengah) foto bersama peserta den
gan didamping KadisKopUKM Jatim.

Sekretaris DisKopUKM Jatim menyerahkan 
cinderamata kepada Ketua rombongan studi 
banding, Ida Bagus Sedhawa.

Peserta PKP BKPSDM Provinsi 
Bali Berkunjung ke Jawa Timur

bagi peserta yang merupakan 
pelaku KUKM dalam upaya 
penguatan usahanya dan dapat 

menjaga eksistensinya men
dukung perekonomian Jawa 
Timur.(*)
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Tiga belas orang anggota 
Komisi B DPRD Kab. Madi
un beserta Sekretaris Dewan 

berkunjung ke Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim, Selasa (12/4/ 
2022). Kunjungan yang dipimpin 
Ketua Komisi B DPRD Kab. Ma
diun, Wahyu Widayat, ini diterima 
Fathan Syarif Purnama, Kepala Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian 
Dinas KopUKM Jatim mewakili 
Sekretaris Dinas.  

Disampaikan Wahyu Hidayat, 
kunjungan ini untuk mendapatkan 
informasi kegiatan yang dapat dis
inergikan dengan Kabupaten Ma
diun. Pandemi dirasakan UKM Ka
bupaten Madiun yang berdampak 
pada berkurangnya kegiatan dan 
pen dapatan untuk keluarga.

Pada kesempatan ini Fathan 
me nyampaikan isu strategis pem
berdayaan koperasi dan UMKM 
adalah tantangan digitalisasi, ke
terbatasan akses permodalan, lit
erasi keuang an, akses pemasaran, 
sertifikasi ha lal, standardisasi pro
duk (HACCP, ISO, SNI) ijin edar 
dan merek, literasi kelembagaan 
koperasi, lemahnya regulasi penga
wasan koperasi (sanksi) dan legali
tas kelembagaan usaha mikro kecil 
(NIB).

Kunjungan DPRD Provinsi 
Banten

Guna  mengetahui  program 
pem berdayaan  koperasi dan UM
KM yang dilaksanakan oleh Pemer
intah Provinsi Jawa Timur, Komisi 
II DPRD (Bidang Pereko nomian) 
Provinsi Banten  pada Jumat 
(20/05)  melakukan  kunjungan 

ker ja ke Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur.  Bertempat 
diruang Aria Wirjaatmadja, Sekre
taris Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, Veronica 
Ratih Murwani R.A,  menyambut 
rombongan dari Banten yang  ber
jumlah 17 orang.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi 
Banten, Iip Makmur, mengatakan, 
tujuan kunjungan adalah untuk 
menimba ilmu terkait bagaimana 
program pemberdayaan koperasi 
dan UMKM di Jawa Timur. 

“Hal Pokok yang ingin kami 
belajar mohon kiranya ilmu yang 
ada di Provinsi Jawa Timur ini 
disampaikan kepada kami, terkait 
dengan bagaimana pemberdayaan 
koperasi dan UMKM khususnya 
pada program APBD 2022. Salah 
satunya saat ini pandemi kan mulai 
agak melandai ya, sudah habis bah
kan akan masuk ke endemi,  nah 
ini bagaimana menyikapi perkem
bangan situasi khususnya untuk 
UMKM,” ucap Iip.

Kunjungan Provinsi Kalsel
Kepala Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. 
Andromeda Qomariah, M.M., me
nerima kunjungan Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Kalimantan Sela
tan di Ruang Aria Wirjaatmadja, 
Rabu (29/06). Kunjungan ini me
rupakan tindaklanjut dari Perjanji
an Kerjasama yang telah dilakukan 
antara Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dengan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan terkait pember
dayaan koperasi dan UMKM, khu
susnya koperasi pondok pesantren 
melalui One Pesantren One Product 
(OPOP).

Peserta kunjungan selain dari 
Dinas Koperasi dan UKM Prov. Ka
limantan Selatan, juga perwakilan 
Bank Indonesia, Bank Kalimantan 
Selatan, Biro Hukum Setda Prov. 
Kalimantan Selatan dan  pengurus 
pondok pesantren.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Kalimantan Selatan, Drs. Gusti 
Yanuar Noor Rifai, M.Si., menga
takan, kunjungan ini dimaksudkan 
dalam rangka persiapan pembuatan 
Peraturan Gubernur/Keputusan 
Gubernur sebagai payung hukum 
pelaksanaan OPOP. (tim)

Menimba Ilmu di DiskoUKM Jatim
DPRD Kabupaten Madiun, Banten dan Kalsel

Kunker DPRD Kalsel Kunker DPRD Banten

Kunker dari Madiun.
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Workshop Pengembangan Usaha 
KUKM Kabupaten Kota

Dalam rangka melaksa na
kan pengembangan usa ha 
KUKM yang saling ber si

ner gi antara Provinsi dengan ka
bupaten/kota, Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur 
pada 1718 Mei 2022, bertempat 
di Hotel Ijen Suites Kota Malang, 
menggelar Workshop Pengemban
gan Usaha Kabupaten Kota.

Sekitar 60 orang kepala dinas 
yang membidangi urusan koperasi 
dan usaha mikro kab/kota se Jawa 
Timur atau yang mewakili hadir da
lam workshop ini. Selain workshop 
pada momen ini juga dimanfaatkan 
untuk halal bi halal karena masih 
dalam suasana Idul Fitri 1443 H 
dan bersepeda sehat dengan rute 
beberapa ruas jalan di kota Malang.

Narasumber yang hadir pada 
kegiatan ini adalah Dr. Umi Daya
ti dari Universitas Negeri Malang 
yang memberikan materi Capacity 
Bulding dalam rangka Koordinasi 
dan Peningkatan Usaha KUKM, 
serta Ir. Siti Azizah, MBA, Deputi 
Kewirausahaan Kementerian Ko
perasi dan UKM RI yang mem
berikan materi tentang Kebijakan 
Kementerian Koperasi dan UKM 
Guna Mendorong Kewirausahaan 
dan Start UP.

Membuka kegiatan sekaligus 
memberikan arahan adalah Kepa
la Dinas Koperasi dan UKM Pro
vin si Jawa Timur, Andromeda 
Qo ma riah.  Mengawali  arahannya 
An dromeda  mengatakan bahwa 
tan tangan ke depan dalam rang
ka pemberdayaan KUKM cukup 
berat, dan itu membutuhkan ko
laborasi dari pemerintah pusat, 
pro vinsi, dan kab/kota untuk 
menghadapinya.

“Saat ini kita menghadapi ba
nyak sekali tantangan dalam upa
ya pemberdayaan koperasi dan 
UMKM, baik itu terkait dengan 
digitalisasi maupun pengembangan 
kewirausahaan. Hal ini karena ke

wirausahaan mempunyai dampak 
yang sangat luar biasa bagi pere
konomian kita. Untuk mencapai 
keberhasilan itu diperlukan suatu 
sinergi karena bagaimanapun juga 
di era globalisasi ini sudah tidak 
ada lagi yang namanya single fight
er, semua harus kita kerjakan secara 
kolaboratif,” ujar Andromeda.

Selanjutnya Kepala Dinas men
yampaikan bahwa saat ini Jawa Timur 
ditarget oleh pemerintah pusat un
tuk sertifikasi halal. “Target dari 
pemerintah sebanyak 10 juta seIn
donesia dan 15 %nya ada di Jawa 
Timur, sementara kita sangat paham 
sekali bahwa biaya untuk se rtifikasi 
halal cukup mahal, yang mana pada 
tahun 2024 semuanya harus terserti
fikasi,” kata Andromeda.

Andromeda menambahkan se
baiknya rumah potong hewan dulu 
(RPH), karena ini sangat penting. 
Untuk produk juga perlu, tapi wa
laupun tidak ada label halalnya ma
sih bisa dilakukan ekspor, karena 
untuk pasar Eropa tidak diwajibkan 
ada halalnya, yang penting sudah 
terstandarisasi melalui BPOM mer
eka sudah memberikan ijin. 

“Terkait dengan BPOM kami 
juga bekerjasama dengan BPOM 
karena mereka juga sangat kuwa la

han untuk menangani ini, se hing
ga kami bisa melakukan pembi na
an dan pendampingan kepada para 
pelaku UMKM di kab/kota me
ngenai apa saja yang perlu dilakukan 
untuk memperoleh serti fikasi atau 
standarisasi,” ungkap Andromeda.

Terkait dengan perijinan atau 
Nomor Induk Berusaha (NIB) ke 
depannya PLUT yang ada di kab/
kota akan diarahkan untuk mem
bantu terkait pengurusan NIB 
ba gi pelaku KUKM. Kemudian 
An dromeda menyampaikan ada 
kerjasama dengan ITS terkait digi
ta lisasi. “Dari ITS menyiapkan de
sain dan packaging untuk KUKM 
sebanyak 1000, ini nanti bisa kita 
sinergikan juga dan akan membuat 
kita menjadi sangat kuat,” kata An
dromeda dengan optimis.

Mengakhiri sambutannya An
dromeda meminta jajarannya untuk 
mulai mengkalkulasi berapa pam
eran yang bisa disinergikan dengan 
kab/kota. “Setidaknya bisa disam
paikan ke kab/kota sehingga kita 
ada sinergi, barangkali kab/kota 
ada anggaran maka kita bisa mem
buka bersama paviliun yang besar, 
dan jika tidak ada anggaran maka 
bisa kita pikirkan dan cover ber sa
ma,” pungkas Andromeda.(tim)
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Koppontren Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Pesisir

Pengurus Koppontren Tarbiyatut Tholabah menunjukkan batik 
hasil karya santri.

Pondok pesantren bukan hanya 
mencetak santri dan santriwati, 
namun juga melahirkan entre

preneur. Itulah yang juga dilakukan 
oleh Pondok Pesantren Tarbiyatut 
Tholabah (Ponpes Tabah), Kecama tan 
Paciran, Kab. La mo ngan. 

Ponpes Tabah selama ini gencar 
mendukung UMKM berbasis pe
santren. Terbukti dengan ada nya 
Koperasi Pondok Pesantren (Ko
ppontren) Tarbiyatut Tholabah de 
ngan beragam produk yang meman
faatkan kekhasan daerah setempat.

Di antaranya kripik pisang, kri pik 
ikan, ikan kriuk, ikan asin, sam bal. 
Selain itu pesantren juga memiliki 
usaha di bidang craft se perti meneri
ma jasa membuat buket untuk wisu
da dan hantaran. Dan yang menjadi 
unggulan ialah air minum dalam ke
masan (AMDK) ‘Aitabah’ sekaligus 
batik khas Lamongan.

Menurut Pengelola Usaha Ko
pontren Tarbiyatut Tholabah, Sifwa
tir Rif’ah, pihaknya selalu motivasi 
para santri untuk berkreasi sekaligus 
sebagai untuk pemberdayaan umat.

“Kami terus memotivasi santri 
ka mi untuk tetap kreatif mengem
bangkan pontensi yang dimiliki, 
karena itu bekal mereka untuk masa 
depan. Juga sebagai upaya un tuk 
memberdayakan masyarakat di seki
tar pesantren,” ucapnya dalam salah 
satu podcast yang dihelat di Pesant
ren Tarbiyatut Tholabah Lamongan.

Rif’ah menuturkan, jika beberapa 
santri dilibatkan dalam proses pro
duksi dan pemasaran. Di anta ra nya 
melibatkan santrisantri Aliyah, SMK, 
dan mahasiwa. Sekaligus alumni pe
santren yang mempunyai peranan 
penting dalam kemajuan bisnis.

“Alumni berperan menjadi 
agen distributor produkproduk 
pe  santren. Sebagian alumni juga 
mendampingi santri dalam berwi ra
usaha,” tuturnya.

Produk unggulan kopontren yang 
cukup dikenal masyarakat luas ialah ba
tik Sendang Lamongan (BSL). Batik 

ini merupakan khas dari Desa Sendang 
Duwur dan Sendang Agung, Paciran. 
Pemasaran batik tulis ini pun telah 
menjangkau pasar lokal dan regional.

“Kami melihat potensi yang di
miliki santri dan keluarganya. Dan 
salah satu yang menjadi konsen uta
ma adalah membantu pengemba
ngan kerajinan kain batik di sini,” 
ucap Rif’ah.

“Untuk pemasaran kami juga me
manfaatkan berbagai gelaran pa meran 
di Kabupaten Lamongan mau pun di 
Jawa Timur,” imbuhnya.

Program yang mengusung konsep 
pengembangan Ekonomi Masyarakat 
Bebasis Pesantren (EKOTREN) 
melalui 3 pilar, yaitu san tripreneur, 
pesantrenpreneur, dan sosiopre
neur telah diterapkan di ponpes ini 
dan memberikan manfaat untuk 
pengembangan usaha pesantren den
gan dibuktikan kontribusi usaha un
tuk operasional pondok mengalami 
pening kat an dari 10% menjadi 30%.

Pengelolaan usaha pesantren 
dilakukan secara terpusat melalui 
Kopontren. Saat ini mart mengalami 
perluasan dari awalnya hanya me
miliki lebar 360 cm menjadi 1.200 
cm serta memiliki berbagai macam 
pengembangan usaha koppontren 
mulai dari mart, agen pos, simpan 
pinjam, bank sampah, hingga pen
jualan produk santri, alumni serta 

produk unggulan koppontren yaitu 
Batik Wulung Samudra.

Produk unggulan Batik Wulung 
Samudra setelah mengikuti Pro
gram One Pesantren One Product 
(OPOP) sejak 2019. 

Pengembangan kurikulum en
trepreneur melalui laboratorium ke
terampilan yang wajib diikuti oleh 
Kelas 3 SMA, Pesantren Tabah telah 
berhasil menghantarkan santri un
tuk menjadi entrepreneur. Saat ini 
terdapat alumni yang telah memiliki 
usaha sendiri dan berhasil menyerap 
tenaga kerja masyarakat sekitar den
gan produk unggulan batik, krupuk 
ikan, kri pik ikan, bumbu rujak instan, 
serta cookies brownies Coklat Turqy.

“Dengan adanya program OPOP, 
pesantren tidak hanya memiliki pro
duk unggulan tapi memiliki dampak 
langsung terhadap pening katan kese
jahteraan masyarakat me la lui penyera
pan tenaga kerja di usa ha para alumni 
dengan ratarata penyerapan tenaga kerja 
antara 3 – 5 orang,” kata Sifwatir Rif’ah. 
Manfaat langsung yang dirasakan alum
ni setelah mengikuti Program OPOP di 
antaranya adalah perluasan akses pasar 
hingga ke luar provinsi melalui peman
faatan platform digital. “Setelah mengi
kuti program OPOP ini, produk Coklat 
Turqy kami semakin berkembang dan 
tidak hanya dipasarkan di lokal tetapi di 
luar daerah,” katanya.(res/*)
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Bertempat di Ruang Aria Wir
ja atmadja, Rabu (15/6),  
ber langsung Rapat Koordi

nasi Pendataan Lengkap KUMKM 
Tahun 2022 yang dihadiri perwa ki
lan Tim Pokja 29 Kabupaten/Kota 
Terpilih untuk kegiatan Penda taan 
Lengkap KUMKM Tahun 2022 di 
Provinsi Jawa Timur. Masingmas
ing  kabupaten/kota  diwakili  dua 
orang dan narasumber dari Ke
menterian Koperasi dan UKM Re
publik Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
melakukan  Monitoring  Pelaksa
naan Kegiatan Pendataan Lengkap 
KUMKM Tahun 2022 di Provin
si Jawa Timur  dan bertujuan un
tuk mengkoordinasikan dan meng
komunikasikan berbagai kendala di 
daerah pada Kementerian Koperasi 
dan UK sebagai leading sector ke
giatan Pendataan Lengkap KUM
KM Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Andro
meda Qomariah, mengawali arah
an menyampaikan bahwa pendata
an KUKM menjadi sangat penting 
karena data yang jelas, terukur dan 
lengkap merupakan  amanah  UU 
No. 11 Tahun 2020 tentang Cip
ta Kerja dan Peraturan Pemerintah 
No. 7 tahun 2021 tentang Kemu
dahan, Perlindungan dan Pember
dayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, serta Pera
turan Presiden No. 39 Tahun 2019 
tentang Satu Data Indonesia. “Ini 
adalah satu kesatuan yang harus 
kita laksanakan agar kegiatan pen
dataan ini  bisa dimanfaatkan oleh 
semua pihak,” kata Andromeda.

Pada kesempatan ini pula An
dromeda menyampaikan bah
wa  data yang telah diinput dalam 
sistem pendataan sebanyak 74.168 
data  yang terdiri atas 35.986 data 
yang telah diverifikasi dan 35.892 
data yang belum diverifikasi dan 

sebanyak 2.290 data yang tidak 
lolos verifikasi karena pengisi
an  data  yang belum lengkap  atau 
ku rang lebih 4 persen dari target 
yang ditetapkan. 

“Kami yakin dan optimis da
pat memenuhi target yang telah 
ditetapkan dan kami juga yakin pa
da tahun depan akan semakin ba
nyak hasil yang kita peroleh dari 
program pendataan ini melalui ko
laborasi dan kerjasama yang baik 
an tara kita semuanya,” pungkas 
An dromeda.

Asisten Deputi Pemetaan Data, 
Analisis dan Pengkajian Usaha 
De puti Kewirausahaan Kemente
rian Koperasi dan UKM, Adi Tris
no yuwono, menyampaikan data 
KUMKM tahun 2021 dan kon
tribusinya terhadap  perekonomi
an  Indonesia  antara lain: Jumlah 
UMKM 64,1 juta,  kontribusi 
UMKM terhadap PDB Rp 8,6 T 
(61,97%),  jumlah UMKM di eko
sistem digital 17,5 juta,  integrasi 
investasi 60,4%  dan  penyerapan 
tenaga kerja 97%.

Basis Data Tunggal merupakan 
amanat  Undangundang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

disahkan Juni Tahun 2020 dan di
undangkan pada November 2020. 
Pada pasal 88  Bagian  IV  disebut
kan harus diiplementasikan paling 
lambat dua tahun sejak diundang
kan. Ini berarti Nopember  2022 
pendataan harus terwujud.

Amanat juga diatur dalam Pera
turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2021  tentang Kemudahan, Per
lindungan dan Pemberdayaan kop
erasi dan UMKM pasal 5559 yaitu 
Pengembangan Sistem Informasi 
Basis Data Tunggal (SIDT).

“Strategi pencapaian diatur da
lam Peraturan Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data In
donesia  disebutkan  terkait tata 
kelola,  bahwa data tunggal harus 
memenuhi kaidah statistik: defini si, 
ukuran, satuan, rujukan  harus je
las.  Sehingga bisa dibagi pakaikan, 
di gunakan bersama. Selama ini data 
UMKM ada di manamana tetapi 
susah diintegrasikan karena varia
bel yang berbeda. Oleh karena itu 
dalam Satu Data Indonesia dengan 
Basis Data Tunggal dilakukan proses 
standardisasi data UMKM dengan 
variabel yang sama pada BPS sebagai 
Pembina Data,” jelas Adi. (tim) 

Jatim Optimis Tahun 2022
Capai Target Basis Data Tunggal
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Oerip Indonesia, perusa
haan yang bergerak di 
bidang fashion & de

sign wastra nusantara. dan ber
pusat di Jl. Sunan Kalijogo No. 
34, Balong, Beran, Kec. Ngawi, 
Kabupaten Ngawi, sampai saat 
ini mempunyai distributor di 
Rotterdam (Belanda), Florida 
(USA) serta di London (UK). 

Saat ini Oerip Indonesia te
ngah menjajaki beberapa kota 
lain di Indonesia maupun Eropa.

Oerip Indonesia berdiri ta
hun 2008. Di tahun 2015, 
karyakarya wastra Oerip Indo
nesia mulai dikenal di kancah 
internasional. Produknya sem
pat tampil di pameran fashion 

di Florida yang diadakan oleh 
Voice of Indonesia. 

Sejak itu Oerip Indonesia ke
rap terlibat dalam eventevent 
penting di kotakota Indonesia 
maupun mancanegara. Seperti 
di Paris, Milan Fashion Week, 
Umbrella Fashion di Thailand, 
dan banyak lagi. Dalam setiap 
karyanya, wastra yang diangkat 
bermacammacam. Mulai tenun 
Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali, 
Sum bawa, Sumba Timur, dan 
NTT dan wastra dari berbagai 
suku asli Indonesia yang lain. 

Oerip Indonesia menggan
deng para penenun lokal. Seh
ingga efek domino yang dihasil
kan cukup terasa. Selain manfaat 
ekonomi, juga manfaat pelestar
ian penenun di Jawa Timur dan 
Indonesia. 

Nama Oerip Indonesia tidak 
dipisahkan dari Dian Erraku
ma lasari, owner. Wanita yang 
gemar bertualang ini memu
lai usahanya dari hobinya yang 
suka fotografi. Dari situ dirinya 
tergugah untuk mengenalkan 
kekayaan Nusantara lewat fa

Bawa 
Wastra Nusantara 

ke Jagat Internasional

Oerip Indonesia
Nama Oerip Indonesia 

di kancah industri kain 
tradisional Nusantara 

bukan hanya dikenal di 
Indonesia, namun juga 

dunia internasional.

Gubernur Jawa Timur bersama Dian Errakumalasari.



Gubernur meninjau wastra di Museum Oerip Indonesia. 
(Bawah) Model dengan mengenakan baju tenun Nusantara
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shion wastra. 
Dian menyebutkan ada tiga 

hal yang membuat wastra harus 
diketahui oleh warga Indone
sia dan layak menjadikan wast
ra sebagai kain yang istimewa. 
Pertama, motifnya banyak men
ceritakan kain setempat. Setiap 
daerah di Nusantara mempu
nyai cerita sendiri di setiap helai 
kain wastra.

Kedua, pewarnaannya. Indo
ne sia negara dengan seribu pu
lau sehingga kaya akan warna 
alam. Faktor geografis memper
ngaruhi warna alam kain terse
but. Contohnya warna biru di 
Kalimantan memiliki makna 
yang berbeda dengan warna bi
ru di Sulawesi dan tentu saja hal 
ini tidak ada di negara lain.

Ketiga, proses pembuatan
nya. Dalam menenun memerlu
kan ekstra kesabaran dan kete
litian. Kebanyakan penenun, 
menenun cerita kehidupannya 
sendiri. Mereka menenun sam
bil  berdoa  sehingga ada doa 
di setiap helai kain tenun yang 
mereka buat.

Dian mengisahkan, awalnya 
menerjuni tenun Nusantara be
rangkat dari kecintaannya pada 
dunia fotografi. Dian kerap kelil
ing Nusantara. pada tahun 2006 
itulah awal jatuh hatinya pada 
wastra Nusantara. Sejak itu dia 
bertekad ingin mendedikasikan 
hidupnya untuk wastra Nusan
tara. Dian pun mulai mengum
pulkan wastra Nusantara.

Dian mencintai wastra Nu
santara karena motif dan filosof
inya. “Selain itu teknik pewarna 
alam juga yang membuat saya 
semakin mencintai wastra,” kata 
Dian. Teknik pewarnaan alam 
ini tidak ditemui di negara lain.

Dua tahun kemudian Dian 
mulai tertarik untuk merancang 

menjadi busana. Tahun 2008 
tersebut Dian merancang, men
jahit dan memasarkan sendiri 
melalui akun Facebooknya. Ta
hun 2015 Dian mulai memasar
kan melalui akun IGnya. “Jua
lan lewat IG lebih bagus karena 
semua bisa dilihat,” kata Dian.

Harga wastra Dian mulai 
dari Rp 250 ribu hingga jutaan. 
“Yang paling mahal laku Rp 25 
juta, itu dress atau siap pakai,” 
kata Dian.

Salah satu karya Dian adalah 
gaun pernikahan Nadien Can
drawaniata, mantan Puteri In
donesia 2005. Nadien menikah 
dengan aktor Dimas Anggara.

Busana pernikahan Nadien 
dirancang seperti kimono yang 
terbuat dari tenun Sumba. “Sa
lah satu momen paling dikenang 
publik kala itu ialah ketika Dimas 
Anggara dan Nadien Candrawi
nata mengenakan kar ya saya dari 

tenun Sumba,” katanya.
Selain Nadien, artis lain yang 

pernah mengenakan gaun karya 
Dian adalah artis Dian Sastro
wardoyo dan Najwa Shihab.

Dikatakan oleh Dian, mem
buat wastra membutuhkan wak
tu yang lama. Selain waktu yang 
lama, seorang penenun harus 
berperilaku baik, beribadah de
ngan baik dan menggunakan 
warna yang tidak merusak alam.

Dian mencontohkan selen
dang yang pernah ia kenakan, 
butuh waktu empat bulan untuk 
membuat warna hitamnya dari 
lumpur, birunya dari rumput 
dan warna putihnya dari kemiri.

Kiprah Dian melalui Oerip 
Indonesia menarik perhatian 
Gu bernur Jawa Timur, Hj. 
Kho fifah Indar Parawansa. 
Pada 26 April 2022, Gubernur 
berkunjung kantor pusat Oerip 
Indonesia. Gubernur tidak ha
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nya mengulik produkproduk 
Oerip Indonesia, namun juga 
membeli dua  buah baju yang ia 
minati untuk dibawa pulang. 

Menurut Gubernur, pro
duk wastra Oerip Indonesia ini 
memiliki daya tarik tersendi
ri. Karena dari segi mode juga 
didesain dengan kekinian sesuai 
perkembangan tren dunia fa
shion saat ini.

“Modelnya sudah seper
ti bajubaju untuk fashion di 
catwalk. Sangat menarik dan 
kualitasnya terjaga,” katanya 
tersenyum. 

“Jawa Timur patut berbang
ga bahwa di Ngawi ada peng
hasil karya fashion wastra yang 
dibuat dari kainkain tradisional 
khas nusantara. Terlebih disa
jikan dengan desain dan jahitan 
yang apik dan menawan hingga 
diminati pasar global kelas dun
ia,” kata Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan 
Gu bernur Khofifah bahwa 
Pem prov Jawa Timur sangat 
men dukung perkembangan 

pro dukproduk lokal untuk bisa 
dipasarkan ke market global. 
Banyak upaya yang ditempuh. 
Salah satunya dengan ada nya 
program rumah kurasi yang 
dikembangkan bersama Bank 
Indonesia. Rumah Kurasi ini 
memberikan ruang bagi pelaku
pelaku UMKM termasuk yang 
bergerak di bidang fashion un
tuk dikurasi produknya hingga 
memenuhi standar pasar in
ternasional. Baik kualitasnya, 
kuantitas produksinya, hingga 
daya saingnya. 

Selain itu Pemprov Jatim 
bersama Lembaga Pembeayaan 
Eksport Indonesia (LPEI) ju
ga berupaya mengembangkan 
Desa Devisa. Yang tujuan
nya juga serupa, yaitu untuk 
mengekskalasi market produk 
lokal untuk bisa masuk ke pasar 
ekspor. Yang mana, dalam pro
gram ini juga disediakan men
tormentor ahli yang akan men
dampingi pelaku usaha untuk 
bisa meningkat daya saingnya 
hingga produknya laku di pasar 

ekspor. 
“Komitmen untuk men

dukung industri kreatif terus 
kita lakukan. Misalnya lewat 
Rumah Kurasi, per Ferbruari 
2022 lalu, telah ada 318 produk 
UMKM yang berhasil dikurasi 
oleh Rumah Kurasi. Sebanyak 
17 UKM diantaranya telah di
kurasi dengan sasaran tembus ke 
pasar ekspor. Pun dengan Desa 
Devisa, tahun ini kita targerkan 
ada 15 Desa Devisa yang ada di 
Jatim. Itu ada ikhtiar kita dalam 
mendukung agar bisa tercapai 
perluasan market dan peningka
tan daya saing dari produkpro
duk UKM dan IKM kita,” tegas 
Khofifah.

Dukungan akan terus diber
ikan oleh Pemprov Jatim den
gan bekerja sama dengan lem
bagalembaga strategis demi 
memajukan industri kreatif 
mulai dari UMKM, UKM hing
ga IKM. Sebab kontribusi sek
tor UMKM sangat besar yaitu 
mencapai 57,81 persen dalam 
PDRB Jawa Timur.(res/*)
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75 tahun adalah usia 
yang sudah tidak lagi 
muda bila menggu

nakan para meter usia seorang 
insan manusia. Koperasi Indo
nesia sudah melalui berbagai era 
kepemimpinan, namun apakah 
koperasi sudah mampu menja
di gerakan yang signifikan bagi 
kemajuan bangsa, khususnya 
masyarakat sebagai anggota 
kope rasi agar memiliki jati diri 
koperasi. 

Mungkin Anda adalah orang 
yang sudah lama berkecim
pung di bi dang perkoperasian 
atau mung kin baru saja terlibat 
didalam ke anggotaan ataupun 
kepengu ru san koperasi. Sejatin
ya Anda mesti memahami, sudah 
berada di manakah posisi gerakan 
koperasi Anda saat ini? Apakah 
masih mengalami pertumbuhan, 
stagnasi atau bahkan me nuju fase 
penurunan atau decline. 

Menurut teori Product 
Life Cycle oleh Raymond Ver
non, sebuah produk mengala
mi empat jenis siklus dalam 
hidupnya yaitu fase perkenalan, 
pertum buhan, kedewa sa an, dan 
penurunan. Fase ini mestinya 
menunjukkan bagaimana pe
ngelola koperasi menentukan 

langkah strategis ke depannya. 
Jika memandangnya meng

gu na kan kacamata yang optimis, 
kope rasi Indonesia tengah men
galami ma sa pertumbuhan yang 
ditandai dengan jumlah target 
market dan peluang pasar yang 
semakin besar, teknologi yang 
semakin memudahkan kegiatan 
usaha dan pengorga ni sasiannya, 
peraturan pemerintah yang te
rus mendukung pengembangan 
usaha dan lain sebagainya. 

Namun jika menggunakan 
ka  ca mata pesimis, penurunan 
per for ma akibat pandemi, me
ningkatnya jumlah kopera
si yang tidak aktif, biayabiaya 
yang melambung tinggi, dan hal 
negatif lainnya akan membuat 
kita merasa tidak ada gunanya 
lagi mempertahankan usaha ko
perasi ini. Karenanya kita mesti 
belajar dari sejarah bagaima
na para pemimpin kita mampu 
menghadapi setiap tantangan.

Koperasi dalam 7 Genera
si Kepemimpinan Presiden 
Indonesia

Kita patut bercermin dari se
ja  rah, bagaimana para pemimp
in bang sa melakukan berbagai 
upaya mempertahankan dan 

mengembangkan koperasi kita, 
sejak awal masa kolonialisme di 
era Aria Wiria Atmaja di tahun 
1886 hingga era Industry 4.0 
masa kepemimpinan Pre siden 
Joko widodo. 

Pada awalnya gerakan kop
erasi di masa kolonialisme ber
tujuan un tuk menolong para 
pegawai di Purwokerto yang 
menderita karena terjerat oleh 
lintah darat. Kope rasi ini didi
rikan dalam bentuk kope rasi 
kredit modal seperti yang dimi
liki Jerman, hingga meluas dan 
berkembang ke berbagai daerah. 

Pada periode kepemimpinan 
Pre siden Soekarno, koperasi 
In donesia semakin sadar akan 
per satuan gerakan ekonomi ke
rakyatan, hingga diselenggara
kannya perte muan nasional da
lam bentuk kong res pertama di 
Tasikmalaya ta hun 1947. Per
juangan ini terus dilanjutkan 
hingga kepemimpinan Presi den 
Soeharto yang terkenal de ngan 
pemikiran strategisnya be ru pa 
GarisGaris Besar Haluan Ne
gara (GBHN). Ditandai dengan 
la hirnya berbagai Inpres men
genai KUD di tahun 7080an 
hingga lahirnya UndangUn
dang Perkoperasian Nomor 25 
Tahun 1992 yang kita pedoma
ni hingga hari ini. 

Di era reformasi dan krisis 
mo  ne ter, koperasi Indonesia te
tap tang guh di bawah kepemim
pinan Presiden BJ Habibie. Bah
kan me nunjukkan daya tahan 
yang lebih baik dibandingkan 

75 Tahun Koperasi dalam Teori Product Life Cycle

Tercatat sejak kongres koperasi pertama, bersama 
Bapak Moh. Hatta di tahun 1947, gerakan koperasi 

Indonesia kini memperingati hari lahir yang ke75. 
Terpaut hanya 2 tahun dari kemerdekaan bangsa 

Indonesia yang ke77. 

Perkembangan
Koperasi Indonesia 7 Masa

Oleh Muhammad Sulton Aminudin, S.Kom., M.M.
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dengan lembaga keuangan lain
nya saat itu. Kope ra si Indonesia 
mampu menghadapi krisis per
bankan, krisis nilai tukar, krisis 
utang luar negeri, krisis neraca 
pembayaran, krisis finansial, stock 
market crash, bubble economy dan 
hyperinflation yang terjadi antara 
tahun 19971999. Pada tahun ini 
juga terbit Keppres No.24 Tahun 
1999 tentang pengesahan peru
bahan PAD. 

Kemudian dalam perjalanan
nya, kepemimpinan bang
sa ini di lanjutkan oleh Presi
den Abdurah man Wahid. 
Per golakan yang ter   jadi pada 
pe merintahan, seper ti reshuf
fle kabinet yang sering terjadi, 
terkuaknya berbagai skandal 
korupsi, ekonomi yang belum 
pulih karena krisis, ternyata 
membuktikan bahwa koperasi 
Indonesia memang bertahan 
kuat ter hadap pe ngaruh gejolak 
politik dan ekonomi. Hingga 
pergantian kepemimpinan Pres
iden Megawati Soekarnoputri, 
di masa ekonomi makro dan 
fundamental ekonomi bangsa 
semakin berat diuji. 

Setidaknya terdapat tiga 
alasan, menurut Dr.Pujiono 
(2015), yang membuat koper
asi mampu berta han sehingga 
mampu menghadapi krisis, yaitu 
koperasi kuat karena kumpulan 
dari anggota, koperasi berper
an pada usaha riil, dan kope rasi 
memiliki fleksibilitas aturan.

Pada pemerintahan Presiden 
SBY bersama kabinet Indonesia 
ber satu, wajah koperasi Indo
nesia di perbarui dengan ditan
dai lahir nya UU No.17 Tahun 
2012 yang menggantikan UU 
No.25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Undangundang 
ini memuat pembaharuan tata 
kelola perkoperasian dengan 
harapan dapat menjawab tan
tangan dan dinamika perubah
an zaman. Namun, pada bulan 
Mei 2014 Mahkamah Konsti
tusi membatalkan UU No.17 
Tahun 2012 karena tidak sesuai 

dengan amanat UndangUn
dang Dasar 1945. 

Dengan demikian UU No. 
25 Tahun 1992 kembali berla
ku, dina mika ini menunjukkan 
bagaimana perkembangan ko
perasi Indonesia dalam hal Pe
rundangundangan ber gerak 
sa ngat adaptif mengikuti se
mangat perubahan. Di tahun 
ini pula Presiden SBY mendapa
tkan penghargaan sebagai Ba
pak Penggerak Pembangunan 
Koperasi pada peringatan hari 
koperasi ke67.

Pada masa kini di era pe me
rin  ta han Presiden Joko widodo, 
ko pe rasi Indonesia mengha
dapi tantangan yang tidak per
nah dihadapi oleh pemimpin 
se belumnya, yakni pandemi 
Co vid19, transisi tek no logi 
industri 4.0 yang mendisrupsi 
sebagian besar usaha konven
sional, hingga ketidakstabilan 
kondisi geo politik dunia. Kop
erasi Indonesia terus didorong 
untuk berkembang, terbukti 
dengan adanya PP No.7 Tahun 
2021 yang mengatur kemuda
han, perlindungan dan pember
dayaan koperasi. 

Media mencatat bahwa pada 
100 koperasi besar di Indonesia 
di ta hun 2021, dilaporkan tel
ah membukukan aset sebesar 
Rp.66 Triliun dengan volume 
usaha Rp.59,7 Triliun dan jum
lah anggota sebanyak 5,49 Juta 
orang. Hal ini merupakan kabar 

yang cukup menggembirakan di 
tengah iklim ke tidakpastian sep
erti saat ini.

7 hal yang dapat disimpulkan
Setidaknya terdapat bebera

pa hal yang dapat kita tarik se
bagai kesimpulan dalam tulisan 
ini, yakni:

1. Mewariskan semangat ke
pe mimpinan bagi penerus yang 
me mi liki visi sama dalam mem
bangun ko perasi sangat penting 
dimiliki oleh setiap insan kop
erasi. Sehingga kaderisasi pemi
mpin yang mampu mening
galkan legacy yang baik mutlak 
diperlukan. 

2. Perlunya meningkatkan 
kemampuan insan koperasi, 
agar le bih tanggap terhadap isu 
yang ter jadi membuat gerakan 
koperasi menjadi lebih adaptif 
dan mampu merespon tantan
gan dengan cepat.  

3. Mengutamakan kepent
ingan anggota koperasi adalah 
hal yang mutlak karena dapat 
meningkatkan loyalitas anggota 
sehingga mampu menciptakan 
simpati, tanpa adanya paksaan 
atau ancaman.  

4. Meningkatkan giat usa
ha riil koperasi, dengan terus 
mengekse ku si peluang yang 
menguntungkan bagi seluruh 
anggota koperasi. 

5. Meningkatkan kolaborasi 
de ngan berbagai pihak, teru
tama pelaku industri teknologi 
dan industri kreatif dalam berb
agai program kerja. 

6. Terus memonitoring posi
si perkembangan koperasi, dan 
melakukan langkah yang tepat 
dalam menghadapi tantangan 
secara lebih prefentif. 

7. Mengikhlaskan ha
sil dari upa ya yang dilakukan 
sepenuhnya kepada sang pen
cipta. (MSA)

 
*) Penulis adalah Widyais

wa ra Ahli Pertama UPT 
Pelatihan Koperasi dan UKM 
Jawa Timur.

Muhammad Sulton Aminudin.
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Masih asingkah mende
ngar kata “kurasi 
(pro duk)”? 

Menurut penelusuran Goo
gle, “kurasi produk” adalah 
pro ses penyeleksian terhadap 
produk UKM/IKM yang telah 
Anda daftarkan sebelum produk 
tersebut dapat diekspor. 

Menurut Kamus Besar Baha
sa Indonesia (KBBI), arti kata 
kurasi adalah: kegiatan menge
lola bendabenda dalam ekshi
bisi di museum atau galeri.

Agak berbeda ya teman?
Kita sepakati tulisan dalam 

artikel ini adalah Kurasi Produk 
dalam rangka menyeleksi pro
duk UKM Jawa Timur agar naik 
kelas menuju pasar global. 

Plt. Gubernur Jawa Timur, 
Emil Elestianto Dardak, dalam 
Seminar Nasional “Menjadikan 
Koperasi sebagai Holding Com
pany Usaha kreatif dan Digi
tal” juga menyebutkan perihal 
kurasi ini. Melalui daring Emil 
bercerita pengalamannya ketika 
ingin memasukkan batik Treng
galek di Sarinah. Silakan perajin 
batik memasukkan produknya. 

Namun ketika ada persya ra
tan kuantitas yang ditentukan, 
UKM tidak dapat memenuhi. 
Oleh karena itu perlu kurasi. Si
lakan batik datang dari perajin 
yang berbeda. Tapi ada kurasi, 
proses memilah dan memilih 

yang layak dipajang di mall, se
hingga kualitas terjamin. 

Setelah melalui diskusi, 
akhir nya ditemukan merek 
“terang ing galih” yang berarti 
terang di hati. Didaftarkan ke 
HaKI  Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia R.I 
untuk mendapatkan merek ba
tik “Terang Galih” yang dapat 
digunakan masyarakat Treng
galek. Digunakan dengan me
menuhi standar kualitas premi
um. Dan akhirnya Trenggalek 
memiliki counter tersendiri di 
Sarinah berdiri sejajar dengan 
batik terkenal lainnya a.l. Batik 
Keris, Batik Danar Hadi, dll.

Fasilitasi Kurasi Produk 
UKM Jawa  Timur

Dalam rangka kurasi produk 
UKM Jawa Timur ini, Dinas 
Ko perasi dan UKM Provinsi 
Ja wa Timur telah dua kali me
nye lenggarakan Kurasi Pro
duk yang digelar pada bulan 
Mei dan Juni 2022. Publikasi 
pen daftaran yang disebarkan 
melalui Instagram Dinas banyak 
diminati temanteman UKM 
Jawa Timur. Hal ini terlihat dari 
jumlah pendaftar bulan Mei 
2022 sejumlah 379 UKM. Se
dangkan pada bulan Juni 2022 
pendaftar berjumlah 150 UKM.

Kurasi bulan Mei 2022 di
ikuti 92 UKM yang pelaksana
an nya dalam 2 hari (1112 Mei 

2022) masingmasing terbagi 
dalam dua sesi. Terdiri dari pro
duk makanan dan minuman, fe
sien, bordir/sulam, kulit, home 
decor dan kriya/aksesoris.

Kurasi bulan Juni 2022 dii
kuti 92 UKM yang pelaksanaan
nya dalam 2 hari (1516 Juni 
2022) masingmasing terbagi 
dalam dua sesi. Terdiri dari pro
duk makanan dan minuman, 
fesien, kulit dan furniture.

Apa saja kriteria peserta ku
rasi?
a. Kelengkapan legal perusa
haan dan produk
b. Kualitas dan kapasitas pro
duksi
c. Jangkauan pemasaran dalam 
dan luar negeri
d. Keunggulan dan daya saing 
produk 

Selain Tim Rumah Kurasi 
Bank Indonesia, kegiatan Kurasi 
Produk UKM juga didampingi 
oleh Kepala UPT Pelatihan, Iva 
Candraningtyas, S.Sos., M.AB. 
dan Kepala Bidang Produk
si dan Restrukturisasi Usaha, 
Dra. Susanti Widyastuti, M.T. 
Bekerjasama dengan Kadin In
stitut dalam rangka mewujud
kan Pendamping Kurator.

Dari kegiatan Kurasi Produk 
ini apa yang diharapkan?

a. Memperoleh produk ung

Kurasi Produk  UKM  Jawa Timur
oleh: Dwi Onikencanawati
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gulan yang berstandarisasi lokal, 
nasional maupun internasional 
(ekspor);

b. Produk yang berstanda ri
sasi memudahkan dalam fasilita
si promosi dan pemasaran;

c.  Mengelompokkan  pro
duk sesuai jenis, manfaat, dan 
ke   gunaan. 

UKM Peserta Kurasi dikate
go rikan dalam produk pangan 
dan non pangan yang dikelom
pokkan untuk pasar tradisional, 
modern dan ekspor.  Data yang 
tersusun akan memberikan ba
nyak peluang pemasaran untuk 
kegiatan selanjutnya.

Manfaat Kurasi
Di awal tulisan, Emil Dardak 

menceritakan saat mengkurasi 
batik produk masyarakat Treng
galek hingga memunculkan 
merek batik “Terang Galih” 
yang dipasarkan di Sarinah.

UKM Jawa Timur yang te
lah mengikuti Kurasi Produk 
pada bulan Mei dan Juni 2022 
pada kesempatan itu menerima 
bimbingan langsung berupa 
arahan untuk perbaikan mutu 
produk.

Kelengkapan legal perusa
haan dan produk 

Bahwa saat ini semua usa
ha harus memiliki NIB (No
mor Induk Berusaha). Dengan 
memiliki NIB akan memudah
kan akses ke perbankan. Bebera
pa perijinan seperti standardisasi 
halal juga sangat diperlukan un
tuk menjamin kehalalan suatu 
pro duk makanan, minuman, 
kosmetik dll. Apalagi di Indo
nesia yang berpenduduk mayo

ri tas beragama Islam. Hampir 
dipastikan menjadi kewajiban 
pencantuman logo halal.

Maka UKM peserta kurasi 
akan mengetahui perijinan apa 
yang harus dipenuhi untuk ke
majuan produknya.

Kualitas dan kapasitas pro
duksi 

Saat menjalani kurasi, UKM 
akan ditanyakan mutu produk, 
kualitas, bahan, proses, pengema
san produk serta kemampuan pro
duksi. Setiap hari, minggu atau 
bulan untuk mengetahui konti
nyui tas ketersediaan produk.

Maka UKM akan berupaya 
memenuhi kualitas yang diten
tukan dan bila memungkinkan 
menaikkan kapasitas produk 
untuk memenuhi kebutuhan 

Dwi Onikencanawati

pasar.
 

Jangkauan pemasaran dalam 
dan luar negeri

Dari pengelompokan yang 
telah disusun UKM akan be
rupaya memperbaiki produk 
un tuk pemasaran di dalam ne
geri (pasar lokal ataupun mo
dern) dan pasar luar negeri 
(eks por). UKM akan mengeva
luasi produknya hanya cukup 
dan mampu dipasarkan di pasar 
lokal, masuk ritel modern atau 
bisa menembus pasar ekspor.

Keunggulan dan daya saing 
produk 

Inovasi produk diperlukan 
agar diminati konsumen. Mem
buat sedikit perbedaan dari pro
duk lain yang serupa akan me
ngalihkan perhatian konsumen 
untuk membeli. Membuat daya 
tarik yang berbeda untuk memi
kat konsumen.

Maka menjadi UKM tidak 
harus berpuas diri di produk itu. 
Perijinan menjadi syarat utama 
yang harus dipenuhi untuk pro
duk yang dipasarkan. Inovasi 
untuk pengembangan produk, 
menjaga mutu produk, mem
perhatikan kapasitas, kontinyui
tas produk merupakan rang
kaian usaha yang selalu dijalani. 
Mengikuti kegiatan kurasi agar 
dapat mengetahui kualitas pro
duk (kekurangan dan kelebi
han), meningkatkan kapasitas 
dan mutu produk menuju pasar 
yang lebih luas lagi.

Pranata Humas Ahli 
Madya Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa Timur (*)
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TIPS USAHA

MEMPERLUAS 
PENGETAHUAN

K e b i n g u n g a n 
yang muncul se belum 
memulai usaha adalah 
ka rena tidak memili
ki wawasan tentang 
berbagai hal dalam 
du nia bisnis. Untuk 
itu, perluas ca krawala 
pengetahuan sebelum 
memulai bisnis. Lati
hlah kekuatan diri seti
ap hari de ngan belajar 
dari orang lain, mengi
kuti berbagai kursus, 
se mi nar atau membaca 
buku tentang kewi ra usahaan dan tokohtokohn
ya yang berhasil sehingga bisa menginspirasi dan 
memotivasi jiwa wirausaha

MEMBINA NETWORKING
Selain pengetahuan, anda juga perlu membina 

jaringan ker ja dengan berbagai sektor yang ter
kait maupun tidak de ngan bisnis yang akan anda 
te ku ni, jaringan kerja ini akan memiliki andil yang 
besar untuk memperlancar segala urusan dalam 
dunia bisnis anda.

BERPIKIR UNTUK MEMULAI BISNIS 
YANG KECIL DAN SEDERHANA

Banyak perusahaan besar ber kembang dari 
bisnis yang kecil, lalu tumbuh menjadi besar. Usa
ha yang tumbuh dari kecil akan cukup mendapat 
tempaan selama perjalanan usahanya sampai men
jadi besar dan berhasil berkembang.

KREATIF DAN INOVATIF
Ini adalah prinsip dasar yang harus dimili

ki oleh orang wirausahawan. Anda harus kreatif 
menemukan ideide baru yang belum tergarap 
atau sudah ter garap dengan inovasi. Se te lah us

aha berjalan, seo
rang wi rausahawan 
juga harus terus 
mengembangkan 
ide kreatif nya untuk 
kemajuan usaha atau 
diversikasi usa hanya 
karena selalu melihat 
dan mencoba pe
luangpeluang baru

MEMILIKI 
SIKAP POSITIF

Memiliki sikap 
po sitif merupakan 
kiat sukses lain da
lam mmulai sebuah 

usaha. Yakinkan diri bahwa dengan membuka 
usaha, anda akan mampu memiliki penghasilan 
setiap hari dan lebih besar daripada sebelumnya.

Lupakan kelemahan diri yang bisa menghala
ngi kemajuan dalam berbisnis, bersikap sabar, ti
dak pantang menyerah , terus belajar dan selalu 
me lihat permasalahan secara positif.

SUKSES ITU HARUS DIPERJUANGKAN 
DENGAN PENUH PENGORBANAN

Langkah ini akan membuat anda mundur 
kalu anda sudah berhasil mengubah mndset an
da. Jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Namun 
sekali jatuh anda akan bangun menjadi lebih kuat. 
Anda mungkin akan mengalami kurang tidur, 
kekhawatiran gagal, sakit kepala dan lain lain. 
Namun setelah melewati itu anda akan terbiasa. 
Bersamaan dengan pengalaman dan proses bela
jar tersebut, anda akan lebih matang dan percaya 
diri menghadapi berbagai kondisi.

Pengusaha sukses adalah mereka yang berhasil 
melewati beberapa kendala ketika bisnis mereka 
baru mulai dan setelah itu mampu membesarkan
nya, mereka adalah orang yang pantang menye rah, 
mampu bertahan, dan tetap bersemangat. (*)

Tips Sukses Menjadi Wirausaha 
Tangguh dan Tahan Banting
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Data International Diabetes 
Federation (IDF) Atlas ta
hun 2021 menyebutkan 

bahwa Indonesia menempati pe
ring kat ke5 dengan jumlah pende
rita diabetes terbesar di dunia. 
Ang  ka ini meningkat hampir dua 
kali lipat hanya dalam waktu dua 
tahun, dibandingkan tahun 2019 
sebesar 10,7 juta. Jumlah se ra  ng
an diabetes di Indonesia menca
pai 18 juta pada tahun 2020. Pada 
saat itu, prevalensi kasus tersebut 
meningkat 6,2 persen dibanding
kan tahun 2019. Dilaporkan bahwa 
sejak tahun 2014 diabetes adalah 
tiga tertinggi penyakit penyebab 
kematian di Indonesia. Hal ini di
anggap cukup mengkhawatirkan, 
karena diabetes merupakan ‘ibu’ 
dari berbagai penyakit serius yang 
bisa meningkatkan risiko morbidi
tas dan mortalitas pasien. Berikut 7 
cara turunkan kadar gula:

1. Suntik insulin
Bagi pengidap diabetes tipe 1 

yang kekurangan pasokan insulin, 
cara paling efektif menurun kan 
gula darah tinggi dengan cepat 
ada lah melalui suntik insulin. Insu
lin tambahan yang disuntikkan ke 
tu buh akan membantu mengon
trol kadar gula darah dalam tubuh.  

2. Konsumsi air putih
Kadar gula darah yang naik 

akan membuat tubuh mencoba 
menetralisasi kelebihan gula da ri 
darah dengan membuangnya me
la lui urine. Akibatnya, seseorang 
akan terusmenerus buang air ke
cil. Oleh karena itu, tubuh akan 
membutuhkan lebih banyak cairan 
agar tetap terhidrasi.

Penting diingat, jika semakin 
in tens aktivitas fisik yang dilakukan, 
maka tubuh semakin membutuh
kan banyak asupan air. Itu artinya, 
Anda perlu lebih sering minum lagi 
bila melakukan aktivitas fisik yang 
lebih menguras energi.

3. Melakukan olahraga
Memperbanyak gerak dan me

ningkatkan aktivitas fisik, salah sa
tu nya dengan rutin berolahraga.

Olahraga sendiri merupakan 
cara yang baik untuk menurun kan 

kadar gula darah tinggi karena da
pat meningkatkan sensitivitas insu
lin atau membuat selsel tubuh leb
ih peka terhadap insulin. Olahraga 
juga merangsang jantung untuk 
memompa darah ke seluruh tubuh. 
Saat memompa darah, glukosa di
gunakan dalam aliran darah untuk 
menghasilkan energi lebih banyak.

4. Mengatur asupan makanan
Kadar gula darah tinggi juga 

bisa terjadi akibat pola makan tidak 
sehat sehingga menyebabkan pe
numpukan lemak dan kelebihan be
rat badan. Maka dari itu, salah satu 
cara utama untuk menu run kan nya 
dengan mengatur asupan makanan, 
atau bisa melakukan konsultasi 
dengan dokter atau ahli gizi untuk 
menentukan menu makanan yang 
dapat menjaga kadar gula darah, 
tentunya disesuaikan dengan kondi
si kesehatan dan aktivitas harian.

5. Menghindari stres
Kadar gula yang tinggi sering 

kali memicu stres dan frustrasi. 

Akan tetapi, hal tersebut justru 
akan meningkat gula darah menja
di tinggi. Itu sebabnya, seseorang 
perlu mengatasi stres sebagai salah 
satu cara menurunkan gula darah 
yang tinggi. Karena tubuh akan 
memproduksi banyak hormon 
glu kagon dan kortisol saat sedang 
stres, hormonhormon inilah yang 
menyebabkan kadar gula darah 
melonjak drastis.

6. Tidur yang cukup
Cara lain untuk menurunkan 

gula darah tinggi adalah mencuku
pi waktu tidur, karena kurang tidur 
ternyata juga dapat menaikkan gula 
darah dan mengurangi sensitivitas 
insulin.

7. Melakukan cek gula darah
Cek gula darah juga sangat 

ber guna untuk memantau kadar 
gula darah seharihari atau gula 
darah sewaktu (GDS). Gula darah 
normal di bawah 200 mg/dl dan 
kondisi hiperglikemia di atas 200 
mg/dl.(*)

Cara Turunkan
Gula Darah7




