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UPACARA peringa-
tan Hari Kemerdekaan ke-
77 Republik Indonesia, 17 
Agustus 2022, di Gedung 
Negara Grahadi, Surabaya, 
te rasa istimewa. Berbeda de-
ngan tahun-tahun sebelum-
nya. Kali ini ribuan mas-
yarakat diijinkan mengikuti 
upacara di Grahadi dengan 
Inspektur Upacara Gubernur 
Jawa Timur, Hj. Khofifah In-
dar Parawansa tersebut.  

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur memberi kesempatan 
kepada 1.250 warga untuk 
mengikuti upacara di Ge-
dung Negara Grahadi. Perin-
ciannya, 500 orang mendapat 
kesempatan mengikuti up-
acara detik-detik Proklamasi 
mulai pukul 08.00 WIB dan 
750 orang boleh mengikuti 
upacara penurunan bende-
ra Merah Putih mulai pukul 
15.00 WIB.

Tema HUT Kemer de ka-
an ke-77 RI tahun ini adalah 
“Pulih Lebih Cepat, Bangkit 
Lebih Kuat.” Pada HUT ke-
76 RI temanya ada lah “In-
donesia Tangguh, Indonesia 
Tumbuh.” Se mentara itu 
pada HUT ke-75 RI tahun 
2021 te manya “Indonesia 
Maju.”  

Tema “Pulih Lebih Ce-
pat, Bangkit Lebih Kuat” 
ber hubungan dengan tanta-
ngan yang telah dihadapi 
negara ini selama dua tahun. 
Berangkat dari tantangan 
tersebut pemerintah dan 
masyarakat bekerja sama, ba-
hu-membahu, untuk mem-
percepat pemulihan kondisi 
di semua sektor, sekaligus 
bangkit guna menghadapi 

tantangan global.  
Selain itu, tema tersebut 

juga berkaitan dengan reflek-
si Hari Kemerdekaan ke-77 
RI akan nilai-nilai Pancasila 
dan Bhinneka Tunggal Ika 
yang menyatukan pemerin-
tah dan masyarakat dalam 
menghadapi tantangan.  

Dasar-dasar negara yang 
menuntun kita untuk ber-
sama pulih lebih cepat agar 
siap menghadapi tantangan 
global dan bangkit lebih kuat 
untuk siap membawa Indo-
nesia maju.

Tentu kita tidak sekadar 
berharap untuk segera pulih 
dan bangkit lebih kuat dari 
segela bentuk ujian, namun 
bagian pelaku untuk pulih 
dan bangkit tersebut. Bukan 
pulih dan bangkit untuk diri 
sendiri namun untuk mas-
yarakat dan bangsa Indonesia.

Semua sektor harus ber-
ge  rak bersama-sama memu-
lihkan kondisi bangsa. Di 
tingkat desa, bukan hanya 
perangkat desa yang ikut ser-
ta mendorong masyarakat-
nya untuk bangkit, namun 
BUM Desa sebagai badan 
usaha di tingkat desa harus 
menjadi pemicu kebangkitan 
dan pertumbuhan ekonomi 
di desa.

Demikian pula para krea-
tor yang bergerak di sektor 
kreatif dan innovator yang 
bergerak di sektor inovasi 
alat-alat untuk menunjang 
produksi maupun pemenu-
han kebutuhan masyarakat di 
desa. Semua harus bergerak 
dan mempunyai tekad yang 
sama untuk bersama-sama 
lepas dari keterpurukan. (*)

Bersama-sama untuk 
Bangkit dan Pulih 
dari Keterpurukan
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Bertransformasi Secara Digital

Memeriahkan Hari Koperasi ke-75

Hari Koperasi ke-75 
tingkat Pro  vinsi Jawa 
Timur, “K-UKM Ex-

po ke-9“, diselenggarakan di 
Grand City Convention Cen-
ter. Expo berlangsung mulai 27 
Juli hingga 31 Juli 2022. Har-
kop ke-75 Provinsi Jawa Timur 
berta juk “Transformasi Ko pe-
rasi un tuk Eko nomi Berkelan-
jutan dan Membangun Keman-
dirian UMKM Jawa Timur Go 
Global.” 

K-UKM Expo yang secara 
res mi dibuka oleh Gubernur 
Ja wa Ti mur, Khofifah Indar 
Pa rawansa, ini dihadiri Konsu-
lat Jenderal Jepang, Australia 
dan Amerika Serikat, Direktur 
Uta ma Lembaga Pengelona 
Dana Bergulir (LPDB), Supo-
mo, Ketua Dekopin, Sri Untari, 
Sekda prov. Jatim, Adhi Karyo-
no, serta se jumlah walikota dan 
bupati di Jawa Timur.

Gubernur juga menyerah-

kan penghargaan kepada Bupa-
ti Ma lang,   Drs. H.M. Sanusi, 
MM, sebagai Pembina Koperasi 
Terbaik 2022 dan Juara Umum 
Lomba Per koperasian & UKM. 
Selain Ma lang, penghargaan 
Pembina Koperasi Terbaik 2022 
juga diberikan kepada Bupati 
Sidoarjo, Bupati Gresik, Bupati 
Lamongan dan Bupati Kediri.

Gubernur juga menyerahkan 
penghargaan kepada koperasi 
dan UKM berprestasi, yang di-
wakili Koperasi Produsen Kar-
ya wan Re drying Bojonegoro 
(juara I Ke lompok Koperasi Sek-
tor Riil) dan Koperasi Konsu-
men Setya Budi Ma lang (juara I 
Kelompok Koperasi Keuangan). 
Sedangkan penghargaan UKM 
berprestasi diwakili Nur Kholis 
owner Bangsawan Indonesia 
Tekstil Gresik (juara I Ka tegori 
Kriya) dan Lusia Widiarini own-
er UD Rizqi Agung dari Kabu-
paten Ponorogo (juara I Kate-
gori Makanan dan Minuman).

Sebelumnya Gubernur me-
nan  datangani perjanjian kerja 
sama dengan perusahaan e-com-
merce terkait promosi pengem-
bangan digital di Jatim, yaitu 
PT Global Di gital Niaga (Bli-
bli), Tokopedia, PT Karya Anak 
Bangsa (Go-Jek).

Gubernur juga menanda tan-
gani Perjanjian Kerjasama (PKS) 
antara Dinas Koperasi, UKM 
Pro vinsi Jawa Timur dengan 
Uni versitas Islam Negeri Mau-
lana Malik Ibrahim Malang, 

Fa kultas Pertanian Universitas 
Bra wijaya Malang, Blibli.Com, 
Pt. Goto Gojek Tokopedia, Tbk 
dan Pt. Tokopedia. Juga Pe nan-
datanganan Perjanjian Kerjasa-
ma (PKS) antara Dinas Kelau-
tan dan Perikanan Provinsi Jawa 
Timur dengan Blibli.com.

Dalam sambutannya Gu-
bernur mengatakan, Hari Ko-
perasi pada dasarnya adalah 
ba gian dari akumu lasi dan si-
ner gi seluruh gerakan koperasi. 
“Kami menyampaikan terima 
kasih atas inisiasi, partnership, 
dan kolaborasi luar biasa yang 
terbangun pada pertemuan kali 
ini,” ujar Gubernur.

Selanjutnya, lanjut Khofifah, 
perlu ada tindak lanjut atau plan 
of action yang lebih konkret dan 
terukur. “Ini untuk ikhtiar kita 
dalam memajukan kesejahte-
raan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bang sa di dalam ko-
ridor NKRI,” imbuhnya.

Sebanyak 135 stand mera mai -
kan K-UKM Expo ke-9 de ngan 
te ma “Memantapkan Pe ran Ko-
perasi Sebagai Penggerak Per-
ekonomian Rakyat” ini. Di gelar 
pameran produk lokal ung gulan 
Jawa Timur berupa batik, tenun, 
bordir, akse so ris, makanan, mi-
numan, kera ji n an kulit, keraji-
nan kayu, dan fur nitur. Ada juga 
talkshow dan workshop, fashion 
show, Pojok Keuangan, UKM 
Corner, dan live shopping. Peser-
ta pameran di antaranya berasal 
dari OPD di Jawa Timur mau-

Setelah dua tahun va-
kum karena pandemi 
Covid-19, tahun 2022 
peringatan Hari Ko pe ra-
si kembali diselenggara-
kan secara meriah. Ter-
masuk di Jawa Timur. 
Untuk skala Provinsi 
Jawa Timur peringatan 
Hari Koperasi ke-75 di-
pusatkan di Surabaya.
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pun kabupaten/kota se-Jawa 
Timur, BUMN, BUMD, kope-
rasi dan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, 
An dromeda Qomariah,   dalam 
laporannya menyampaikan bah-
wa tu ju an peringata dan expo 
ini ada lah un tuk menggelora-
kan gerakan “Ayo Berkoperasi” 
kepada Dis Kop   UKM Provinsi 
dan kabupaten/kota, gerakan 
koperasi dan masyarakat.

“Selain itu juga untuk mem-
percepat gerakan nasio nal 
“Bangga Buatan Indonesia” 
dan menjadi momentum pe mu-
li han ekonomi. Ko pe rasi Kuat, 
Rakyat Berdaulat, Indonesia 
He bat,” kata Andromeda.

Ditambahkan oleh Androm-
eda, selama resesi ekonomi ko-
perasi dan UMKM di Jatim ma-
sih tetap aman. Bahkan UMKM 
di Jatim terus meningkat dari sisi 
produksi, kemasan dan lainnya.

Expo K-UKM ini ditarget-
kan mencapai pendapatan lebih 
dari Rp 20 miliar.

“Kalau untuk target tran-
saksi setiap UMKM beda-beda, 
sesuai ke mampuan masing-ma-
sing. Tapi kalau dari pameran 
ini kita targetkan lebih dari Rp 
20 miliar, sebab nanti di dalam-
nya akan banyak acara, seperti 
kolaborasi dengan ber ba gai ma-
cam pihak,” terangnya. 

Pada 31 Juli 2022 Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Pa-
ra wansa, secara resmi menutup 
K-UKM Expo ke-9. Gubernur 
ber pesan upaya pendampingan 
untuk percepatan transforma-
si digital,  akses pasar dan ak-
ses permodalan bagi K-UKM 
diperluas. 

“Ada MoU yang telah kita 
laksanakan dengan beberapa 
lem baga  untuk memberikan 
ak   ses pasar dan permodalan ke-
marin (saat pembukaan, red). 

Tentu kami berharap, pasca 
expo akan bisa menghasilkan 
transaksi perdagangan yang leb-
ih banyak,” ungkap Gubernur 
Khofifah dalam sambutannya.

Selama pameran berlang-
sung, omzet per tanggal 31 Juli,  
pukul 14.25, telah mencapai Rp 
2,5 miliar dengan total pengun-
jung sebanyak 16.520 orang. 
Selain itu, untuk transak si lem-
baga jasa keuangan perbank-
an mencapai Rp 10,3 miliar. 
Melalui expo ini juga didapat-
kan sejumlah  pre order atas ba-
rang dan jasa .

Terhadap hasil transaksi 
tersebut, Gubernur secara khu-
sus men dorong adanya per ce-
patan transformasi digital ba-
gi K-UKM khususnya di Ja wa 
Timur. Ini penting karena di-
gi  talisasi K-UKM adalah hal 
mendesak yang harus disegera-
kan, sehingga akan memun-
culkan skill bagi para pelaku 

Gubernur Jatim membuka K-UKM Expo ke-9 dengan didampingi Ketua DPRD Jatim, Ketua Dekopin, Sekdaprov. 
Jatim dan KadisKopUKM Jatim.
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K-UKM.
Hal tersebut juga berse-

iring de ngan prediksi Jack Ma 
Founder Ali Baba Group yang 
menyatakan bahwa pada tahun 
2030, 99% UMKM akan ber-
transformasi  ke digital dan 85% 
akan masuk pada e-commerce.

“Maka inilah yang menda-
sa ri kita semua untuk berikh-
tiar bersama agar membawa 
K-UKM bisa segera bertrans-
formasi secara digital. Kita ha-
rus menyemangati satu sama 
lain dan saling berkolaborasi 
agar semakin menguatkan  digi-
tal ekosistem kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah me-
nyam pai kan pentingnya sinergi 
antara pe laku UMKM dengan 
unsur pentahelix approach. 
Di mana pemerintah berperan 
membangun mediasi support 
dan market akses. Kemudian 
sektor privat bisa memberikan 
pendampingan permodalan, 
pen dampingan sekaligus akses 
pasar. Sedangkan perguruan 
ting gi bisa melakukan pendam-
pingan serta melibatkan peran 
media dan masyarakat itu sendi-
ri juga harus dilakukan pada 
saat bersamaan.

“Di bidang UMKM siner-
gi de ngan pentahelix approach 
harus te rus digencarkan,” tan-
dasnya.

Mantan Menteri Sosial RI 
ini juga memaparkan peranan 
penting sektor UMKM pada 
PDRB Jatim. Di tahun 2021, 
kontribusi UMKM sebesar 
57,81% terhadap PDRB Ja-
tim. “Tahun 2030, kontribusi 
UMKM diprediksi akan menca-
pai 80% terhadap PDRB Jatim,” 
paparnya.

Di akhir Gubernur juga 
meng ucapkan terima kasih atas 
keterli ba tan seluruh pihak yang 

membantu terselenggara acara 
K-UKM Expo ke-9.

“Terima kasih semuanya, 
mohon maaf jika ada kekura-
ngan dalam penyelenggaraan 
aca ra. Dengan ini, K-UKM Ex-
po ke-9 secara resmi saya nya-
takan ditutup,” tutupnya

Sementara itu Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Prov Ja-
tim, Andromeda Qomariyah, 
saat penutupan mengungkap-

kan, antusiasme masyarakat 
da lam daya beli pada K-UKM 
Expo ke-9 ini harapannya bisa 
memberikan manfaat dan men-
dorong kemajuan UMKM di 
Jatim.

“Ini juga bisa menjadi pen-
gungkit semangat agar pelaku 
UMKM di Jatim terus menerus 
mengembangkan usaha dan juga 
berinovasi menciptakan produk 
unggulan,” ujarnya.(*/res)

PEMENANG LOMBA KOPERASI BERPRESTASI
TAHUN 2022

KELOMPOK KOPERASI SEKTOR RIIL, 
Juara I: Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro; Juara II: Ko-
pe rasi Konsumen Sumber Alam Ambulu, Kabupaten Jember; 
Juara III: Koperasi Pemasaran Subur, dari Pare, Kabupaten 
Kediri.

KELOMPOK KOPERASI KEUANGAN (KSP/KSPPS/USP/
USPPS), 
Juara I: Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita Malang Jawa 
Timur; Juara II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sya-
riah BTM Mulia, dari Babat Kabupaten Lamongan; Juara III : Ko-
perasi Kredit Patitis SAE, dari Sumbermanjing Wetan Kabupaten 
Malang.

PEMENANG LOMBA UKM BERPRESTASI 
TAHUN 2022:

KATEGORI KRIYA, 
Juara I: Nur Kholis, Owner Bangsawan Indonesia Tekstil, dari 
Kabupaten Gresik; Juara II : Yayuk Sri Rahayu, Owner CV. 
ADIKARYA, dari Kabupaten Nganjuk; Juara III: Misriwati Agusti-
na, Owner CV. Dona Doni Rattan, dari Kota Malang; Juara Hara-
pan I: Aliefien Primianti Suliandani, Owner Maharani Embroidery 
Handycraft, dari Kota Malang;  Juara Harapan II : Ajeng Estu 
Trinawatie, Owner Enjang Pelangi, dari Kabupaten Ngawi.

KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN, 
Juara I : Lusia Widiarini, Owner UD Rizqi Agung dari Kabupaten 
Ponorogo; Juara II : Juli Iswandi, Owner Aira Food, dari Kabupa-
ten Malang; Juara III : Suratmi, Owner Saeeku, dari Kabupat-
en Tuban; Juara Harapan I : Siti Maimunah, Owner PT. Berkah 
Bai tulloh Mandiri, dari Kabupaten Mojokerto;  Juara Harapan II : 
Heru Nurwahyudin, Owner Superheru Snack Factory, dari Kabu-
paten Malang.

JUARA UMUM PERLOMBAAN PERKOPERASIAN: 

Kabupaten Malang.
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Misi dagang dan inves-
ta si yang dipimpin 
lang sung oleh Guber-

nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, tersebut berlang-
sung di Sintesa Peninsula Ho-
tel, Kamis (25/8). 

Dalam misi dagang ini Jawa 
Timur membawa 38 pelaku 
usaha asal Jatim, antara lain 
pro duk tas anyam, produk tile 
(granit dan keramik), batik tu-
lis, jasa kepelabuhanan, olahan 
ikan, olahan kopi dan cokelat, 
beragam  produk holtikultura 

dan sebagainya.
Sementara Provinsi Sulawesi 

Utara menghadirkan 100 pe la-
ku usaha yang bergerak di ber-
ba gai bidang, di antaranya ola-
han ikan atau frozen food, arang 
batok kelapa, rempah, produk 
holtikultura, gula aren dan sa-
rang burung walet.

Transaksi  dimulai  pukul 
09.00 WITA dengan serangkai-
an perkenalan pedagang kedua 
provinsi  serta peragaan busa-
na tenun dan batik dari kedua 
pro vinsi. Sementara pembukaan 

Gubernur menandatangani MoU.

DisKopUKM Prov. Jatim PKS dengan DisKopUKM Prov. Sulut  

Jatim Misi Dagang
dan Investasi ke Sulawesi Utara
Provinsi Jawa Timur 
kembali menggelar misi 
dagang dan investasi. 
Agustus 2022 misi da-
gang dan investasi men-
yasar Sulawesi Utara, 
khususnya di Kota Mana-
do.
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dilakukan pada pukul 11.45 
dengan ditandai  pemukulan 
alat musik khas Sulawesi Utara 
be rupa tambor oleh Guber-
nur Khofifah dan Wagub Sulut 
Ste ven Kandouw, delapan jam 
berikutnya pukul 18.00 WITA, 
transaksi ditutup, tercatat total  
40 transaksi mencapai  Rp 159 
miliar.

Gubernur Khofifah dalam 
sam butannya mengatakan misi 
da gang dan investasi menjadi cara 
jitu untuk mengungkit neraca 
perdagangan dan kerjasama strat-
egis antar daerah. Tak hanya itu, 
program ini juga menjadi salah 
satu harapan bagi daerah untuk 
mengendalikan laju inflasi.

Ditambahkan Gubernur, se-
suai arahan Gubernur Bank In-
donesia, bahwa laju inflasi dapat 
dikendalikan antara lain melalui 
peningkatan kerjasama antar 
daerah. 

“Sebelum arahan ini mun-
cul, Jatim sudah keliling. Kita 
terus gerilya untuk memperkuat 
kerjasama antar daerah melalui 
misi dagang sejak tahun 2019,” 
ungkapnya.

Selama misi dagang ini dilak-
sanakan Gubernur mengakui 
adanya antusiasme yang kuat 
baik dari pelaku usaha maupun 
buyer. Antusiasme juga tampak 
dalam misi dagang dan investa-
si di Kota Manado, Sulawesi 
Utara, ini.

“Tahun 2021 kita sempat 
me ngalami defisit perdagang an 
ekspor luar negeri  karena ke lang-
kaan kontainer, sehingga ekspor  
ke luar negeri Jatim agak  terham-
bat. Namun di ta hun yang sama, 
tahun 2021 neraca perdagangan 
antar daerah surplus Rp 233,02 
triliun,” jelasnya.

“Sedangkan pada semester I 
tahun 2022, neraca perdagang-

an Jatim dengan antar provinsi 
dan  pulau telah mencapai Rp. 
151 triliun,” tambahnya

Potensi yang besar di ma-
sing-masing provinsi harus di-
manfaatkan. Sebab jika tidak, 
maka pasar kita dibanjiri pro-
duk  luar negeri, padahal kita 
memiliki kemampuan untuk 
memenuhinya.

“Kita harus saling proak-
tif mendatangi daerah-daerah. 
Karena  pasar  kita sangat besar 
potensinya. Jika tidak kita man-
faatkan, maka pihak luar negeri  
yang akan menguasai pasar kita,  
sementara kita punya kemam-
puan untuk memenuhinya,” 
ungkapnya

Gubernur menyampaikan, 
industri manukfaktur di Jatim 

memiliki kontribusi besar yak-
ni lebih dari 30%. Hal tersebut 
bisa menjadi potensi kerjasama 
strategis antara Jatim dengan 
Sulut.

“Misi dagang dan Investasi 
artinya peluang untuk berin-
vestasi baik dari Jatim  ke Sulut 
maupun sebaliknya sama pent-
ingnya. Kenapa? Industri manu-
faktur di Jawa Timur itu lebih 
30%. Katakanlah raw material-
nya dari Sulut. Rempah-rem pah -
nya di sini luar biasa. Kemudian 
proses manufakturnya di Jatim 
dan kemudian kembali mene-
mukan pasar di Sulut. Ini akan 
jadi kontrak bisnis yang win win 
profit,” jelasnya panjang.

Sebagai informasi, berdasar-

Gubernur meninjau tenun ikat dalam misi dagang dan investasi.
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Provinsi Jatim dari Sulut ada-
lah briket batubara, ikan hidup, 
kayu gelondongan dari pohon 
bukan jenis konifera, ikan beku, 
biji pala, bunga pala, kapulaga, 
getah alam, kacang-kacangan, 
dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut 
juga dilakukan Penandatangan 
Nota Kesepahaman (MoU) 
yang dilakukan oleh beberapa 
OPD Pemprov Jatim, BUMD 
Jatim, dan organisasi pengu-
saha di Jatim dengan Provinsi 
Sulawesi Utara. Tercatat ada 25 
Perjanjian Kerjasama yang te lah 
dilakukan. Pelaksanaan penan-
datanganan MoU ini sendiri 
terbagi dalam 2 kali sesi.

Sesi pertama dilakukan pe-
nandatanganan PKS oleh OPD 
Prov Jatim dengan OPD Prov 
Sulut. Di antaranya Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov Jatim 
dengan Dinas Koperasi dan 
UKM Daerah Prov. Sulut Ten-
tang Kerja Sama Pemberdayaan 
dan Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil Dan Menengah 
(KUKM)

Selain 11 OPD yang melaku-
kan Perjanjian Kerjasama, juga 
ada 11 BUMD milik Jatim dan 
3 Organisasi Bidang Usaha di 
Jatim yang melakukan Penan-
datanganan MoU.

Untuk organisasi pengusa-
ha, dilakukan penandatanganan 
MoU oleh KADIN Prov. Ja-
tim dengan KADIN Prov. Su-
lut, IWAPI Prov. Jatim dengan 
IWAPI Prov. Sulut, FORKAS 
Prov. Jatim Dengan REI Prov. 
Sulut. 

“Kita harapkan dari kegia-
tan ini adalah tindak lanjut dan  
kontinuitas dari proses resipro-
kal trading ini. Karena antara 
Pemprov Jawa Timur dengan 
Pemprov Sulawesi Utara ada ke-

butuhan-kebutuhan yang bisa 
saling mengisi dan saling me-
menuhi,” harap Gubernur.

Wakil Gubernur Sulawesi 
Uta ra, Steven Kandouw, yang 
hadir mewakili Gubernur Sula-
wesi Utara menyampaikan rasa 
terima kasihnya atas kehadiran 
seluruh rombongan dari Jatim 
untuk gelaran misi dagang.

Steven menjelaskan dengan 
total penduduk 2,62 juta jiwa, 
Sulut memiliki angka kemi-
skinan yang berada di bawah 
standar 10% yakni 7,9%. Per-
tumbuhan ekonomi Sulut pada 
kondisi pandemi mencapai 5,8% 
di atas rerata nasional.

Dirinya kemudian menutur-
kan, Manado dalam hal ini Su-
lawesi Utara merupakan second 
home bagi masyarakat yang ada 
di wilayah Indonesia Timur.

“Jadi sangat pas jika misi 
da gang ini digelar di Sulawesi 
Utara. Saya optimis bahwa po-
tensi sustainable perdagangan 
di sini sangat diperlukan uta-
manya dari Jatim,” ujarnya

Hal tersebut diungkapkan-
nya sebab, hanya Provinsi Jatim 
yang pertama kali menggelar 
misi dagang di Sulawesi Utara. 
Dirinya juga optimis bahwa jika 
sinergi sudah terjalin maka sus-
tainable harus dipertahankan.

“Ini karena saya survey ke 
Bupati-bupati yang ada di Ke-
pulauan kami, 70% consumer 
goods berasal dari Surabaya lang-
sung tanpa melewati Manado,” 
tegasnya

“Inilah yang membuat saya 
yakin bahwa pemilihan Sulawe-
si Utara sebagai lokasi misi da-
gang adalah hal yang sangat 
tepat. Terima kasih banyak Ibu 
Gubernur, semoga kerjasama 
sinergis akan terjalin dan ber ke-
sinambungan,” tandasnya.(*)

kan data BPS catatan transaksi 
perdagangan antara Jatim dan 
Sulut di tahun 2021 menca-
pai total nilai Rp. 1,75 triliun. 
Dengan rincian nilai muat (Ja-
tim ke Sulut) sebesar Rp. 1,45 
triliun dan nilai bongkar (Sulut 
ke Jatim) sebesar Rp. 300,45 
miliar. Dari transaksi ini, neraca 
perdagangan Jatim atas Sulut 
mengalami  surplus  sebesar Rp. 
1,15 triliun.

Adapun barang yang dimi-
nati oleh Provinsi Sulut dari Ja-
tim adalah minyak bahan bakar, 
cerutu dan sigaret, buah apel, 
perhiasan dan aksesoris, jeruk 
pamelo,anggur, sepeda motor, 
daging dan telur ayam, minyak 
goreng, dan sebagainya.  Se-
dangkan barang yang diminati 

Gubernur meninjau tenun ikat dalam misi dagang dan investasi.
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Kegiatan yang berlang-
sung di markas Kareb 
di Jalan Jenderal Basuki 

Rachmad, Bojonegoro, Jumat 
(2/9), tersebut meliputi pelati-
han peternakan burung puyuh, 

peternakan kelinci, budidaya 
ikan lele, dan pelatihan usaha 
olahan makanan dan minuman.  

Hadir dalam kegiatan ini Di-
rektur Utama Lembaga Penge-
lola Dana Bergulir (LPDB) 

KU MKM Kemenkop UKM RI, 
Supomo.

Gubernur Khofifah meng-
apresiasi berbagai inisiasi dan 
ino vasi pengembangan unit 
usa ha yang dilakukan  Koperasi 
Ka reb. Ia berharap inisiasi dan 
inovasi yang dilakukan Koperasi 
Kareb ini dapat menjadi pemacu 
semangat koperasi-koperasi lain 
di Jatim untuk semakin maju 
dan berkembang.

“Inisiasi-inisiasi ide kreatif 
dari Koperasi Kareb ini menja-

HUT ke-46 Koperasi Kareb

Gubernur Launching 15 Dump Truck 
dan Pelatihan Kewirausahaan  

Gubernur memecah kendi menandai dilaunchingnya dump truck Kareb.

Masih satu rangkaian ulang tahun ke-46 Koperasi 
Karyawan Redrying Bojonegoro (Kareb), Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan 
peluncuran 15 unit armada dump truk dan pelati-
han usaha untuk anggota dan karyawan Kareb.
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di sangat penting dan memili-
ki nilai strategis jangka pendek 
maupun jangka panjang. Ba gai-
mana pengembangan inovasi 
usaha Koperasi Kareb ini diha-
rap kan dapat menjadi bagian 
kemandirian dan pengemban-
gan usaha koperasi yang mam-
pu menyejahterakan anggota 
maupun masyarakat sekitar,” 
katanya.

Khofifah mengatakan, kope-
rasi dan UMKM Jatim meru pa-
kan tulang punggung  pereko-
no mian Jatim. Karena pada 
ta hun 2021, koperasi dan 
UMKM memberikan kontri-
busi pada PDRB Jatim sebesar 
57,81% naik 0,56% dibanding-
kan di tahun 2020. Total PDRB 
Jatim mencapai Rp 1.418,94 
triliun dengan kontribusi ko-
perasi dan UMKM sebesar Rp 
964,91 triliun.

Gubernur juga mengapresia-
si peluncuran 15 dump truck se-
bagai upaya untuk meningkat-
kan usaha Koperasi Kareb yang 
pada akhirnya juga dapat mem-
perluas lapangan pekerjaan bagi 
anggota maupun masyarakat 
sekitar. Apalagi Koperasi Kareb 
sendiri telah menciptakan lapa-
ngan pekerjaan bagi kurang leb-
ih 3.000 orang karyawan yang 
merupakan masyarakat Bojone-
goro dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, pelatihan 
kewirausahaan yang diinisiasi 
Ko perasi Kareb bagi karyawan, 
anggota maupun keluarganya 
ini diharapkan dapat menum-
buhkan wirausahawan baru 
yang bisa menopang ekonomi 
keluarga. Apalagi saat pandemi 
banyak istri atau suami dari 
karyawan maupun anggota ko-
perasi yang terdampak.

“Tadi salah satunya yang 
mem buat keripik tempe saat 

pandemi justru bisa menambah 
5 orang karyawan tetap. Dan 
pelatihan wirausaha ini dapat 
menjadi sesuatu yang bisa mem-
berikan referensi kehidupan, 
terutama bagi yang terdampak 
pandemi kemarin,” katanya.

“Selamat ulang tahun Kope-
ra si Kareb yang ke-46. Semoga 
seluruh usaha yang dikembang-
kan dapat berjalan sukses, lancar, 
berkah. Dan untuk pelatihan 
usaha untuk karayawan semoga 
semua diberi kemudahan dan 
kelancaran,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiat an 
unit usaha Koperasi Kareb Bo-
jonegoro ini meliputi berba-
gai kegiatan penjualan barang 
dan jasa melalui berbagai unit 
usaha. Seperti Unit Jasa Pro-
cessing Tembakau (Redrying 
dan Threshing). Redrying yak-
ni mengeringkan ulang daun 
tembakau, serta threshing yakni 
memisahkan daun dan gagang 
tembakau kemudian dikering-
kan ulang. Unit ini mempekerja-
kan sekitar 800 orang karyawan 
dengan customer pabrikan 
rokok, eksportir dan para peda-
gang tembakau Indonesia.

Selanjutnya Unit Jasa Siga-
ret Kretek Tangan (SKT) yang 
merupakan unit jasa pelintingan 
rokok sigaret kretek tangan mer-
ek SAH 12 yang bekerjasama 
dengan salah satu perusahaan 
rokok di Indonesia. Unit ini 
mempekerjakan sekitar 2.000 
orang karyawan. Kemudian ada-
pula unit usaha simpan pinjam, 
unit pertokoan dan distri butor, 
serta unit angkutan/trans portasi. 

Dalam unit angkutan/trans-
portasi ini, pada Tahun 2022 
Koperasi Kareb mendapatkan 
bantuan pinjaman modal dari 
pemerintah melalui Lemba-
ga Pengelola Dana Bergulir 

(LPDB) KUMKM Kemente-
rian Koperasi UKM RI sebesar 
Rp. 18 milyar. Bantuan ini diin-
vestasikan dalam bentuk 15 unit 
armada Dump Truck.

Tidak hanya itu, dalam ke-
sempatan ini juga dilaunching 
latihan usaha di bidang peter-
nakan, perikanan dan makanan 
minuman. Dimana pesertanya 
merupakan anggota, karyawan 
dan keluarganya. 

Dalam kesempatan ini, Gu-
bernur Khofifah juga turut 
menyerahkan zakat produktif 
bagi 150 orang pelaku Usaha 
Ultra Mikro yang ada di Bojo-
negoro dan sekitarnya. Koperasi 
Kareb sendiri juga membagikan 
3.000 paket sembako kepada 
anggota, karyawan serta mas-
yarakat sekitar.

Sementara itu Supomo me-
ngatakan bahwa Koperasi Kareb 
merupakan mitra strategis 
LPDB KUMKM. LPDB dari 
tahun 2020-2022 telah menyal-
urkan anggaran untuk Koperasi 
Kareb salah satunya untuk men-
support armada dump truk. 

“Keberadaan Armada ini 
sangat menguntungkan dan 
dibutuhkan dan diharapkan ber-
dampak pada kesejahteraan ang-
gota koperasi. Sesuai arahan Pak 
Menteri, LPDB dalam memberi-
kan pembiayaan harus by desain, 
artinya jangan sekedar memberi-
kan pinjaman,” katanya.

“LPDB tidak hanya ber-
henti pada bantuan saat ini 
saja. Tapi bagaimana ekosistem 
pembiayaan yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Mari inovasi 
dan pengembangan usaha terus 
dikembangkan jangan berhenti 
disini. Kami yakin pemerintah 
daerah maupun LPDB akan ter-
us memberikan support,” im-
buhnya.(res/*)
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Uji coba tersebut ditan-
dai dengan kunjungan 
MenKopUKM Teten 

Masduki ke Kampung Nelayan 
Desa Kedung Cowek, Bulak, 
14 September 2022, termasuk 
ke Koperasi Bahari 64. Menkop 
me ninjau untuk kesiapan lokasi 
piloting di Surabaya.

Pada kunjungannya ini Men-
kop didampingi Deputi Bidang 
Per koperasian Kementerian 
Ko  perasi dan UKM RI, Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM Pro-
vinsi Jawa Timur, Andromeda 
Qomariah, General Manager 
Pertamina Area Jawa Timur, 
Bali dan Nusa Tenggara, Deny 
Djukardi, Direktur Bisnis Kecil 
dan Menengah Bank Rakyat In-
donesia, Amam Sukriyanto.

Rapat koordinasi Kementeri-
an Koperasi dan UKM, Kemen-
terian BUMN dan PT Pertamina 
pada Senin (5/9) di Kemente-
rian BUMN, menyepakati pi-

loting akan dilakukan selama 3 
bulan ke depan di 7 lokasi, ma-
sing-masing Surabaya, Indra-
mayu, Semarang, Pekalongan, 
Aceh Besar, Deli Serdang dan 
Lombok Timur. Selanjutnya 
akan diperluas di seluruh Indo-
nesia.

Dijelaskan MenKopUKM, 
nantinya koperasi nelayan akan 
mengelola SPBU khusus nela-
yan. Pengurus koperasi diwajib-
kan mendata anggotanya agar 
nantinya BBM yang dipasok 
oleh PT Pertamina (Persero) 
benar-benar tersalurkan secara 
tepat sasaran.

“Nanti yang bisa dapat BBM 
solar harus yang terdaftar di ko-
pe rasi. Nah ini tugas dari kope-
rasi nelayan untuk memastikan 
anggotanya untuk disiplin su-
paya teratur,” katanya.

Dengan keberadaan SPBU 
khusus nelayan, Menteri Teten 
berharap agar nelayan bisa leb-
ih mudah dan cepat dalam 
mendapatkan BBM. Selama ini 
sekitar 60 persen biaya produksi 
nelayan adalah untuk pengadaan 
BBM. Untuk itu diperlukan up-
aya yang nyata agar biaya pro-
duksi para nelayan bisa ditekan 
dengan memberikan kemuda-
han akses terhadap BBM yang 
murah sesuai harga resmi yang 
ditetapkan oleh Pertamina.

Sementara itu Executive Ge-

neral Manager Pertamina Patra 
Niaga Jatimbalinus, Deny Dju-
kardi,  menambahkan, di lokasi 

ini belum ada SPBU Nelayan. 
Tentu ini menjadi penting agar 
ke depan nelayannya membeli 
Solar dengan harga resmi. Un-
tuk mempercepat realisasi pem-
bangunan Pertashop khusus 
nelayan dibutuhkan berbagai 
persyaratan administratif. Un-
tuk itu dia berharap agar para 
nelayan yang tergabung dalam 
koperasi juga cepat dalam me-
menuhi persyaratan administra-
tif tersebut.

“Kami perlu data-data terba-
ru dari para anggota koperasi. 
Memang kemarin ada beberapa 
kendala tapi saat ini sudah ada 
solusinya. Intinya dari Pertami-
na mendukung sekali untuk 
bi sa melayani nelayan untuk 
mendapatkan BBM bersubsidi 
tepat sasaran dan tepat guna,” 
ujar Deny.

Ketua Koperasi Bahari 64 
Mu hammad Sukron menya-
ta kan selama ini para nela yan 
mengeluhkan sulitnya men da-
pat BBM yang murah. Dengan 
jarak SPBU yang jauh, para ne-
layan terpaksa membeli ke pe-
ngecer dengan harga yang lebih 
mahal.

Untuk BBM jenis solar, ne-
layan mendapatkan harga dari 
pengecer dengan harga rata-rata 
Rp 10.000 – Rp 11.000 per li-
ter dan pertalite Rp 12.000 per 
liter. Padahal harga yang dipa-
tok resmi oleh Pertamina untuk 
solar harganya Rp 6.850 dan 
pertalite Rp 10.000 per liter.

Jatim Jadi Ujicoba
Program Solusi Nelayan

Provinsi Jawa Timur 
menjadi satu dari tujuh 
provinsi di Indonesia  
yang ditetapkan untuk 
uji coba pelaksanaan 
Program Solusi Nelayan 
(Solar untuk Kopera-
si Nelayan). Uji coba 
dilakukan di Kampung 
Nelayan Desa Kedung 
Cowek, Bulak, Surabaya.
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“Dengan adanya SPBU khu-
sus bagi nelayan yang dikelo-
la koperasi ini menurut saya 
akan menjadi langkah konkrit 
untuk memberikan solusi bagi 
temen-teman nelayan dalam 
mendapatkan BBM. Selama ini 
permasalahan kami hanya soal 
BBM,” kata Sukron.

Dijelaskan bahwa rata-rata 
kebutuhan BBM untuk nelayan 
setiap harinya sekitar 5 liter. Dia 
optimistis kebutuhan BBM mu-
rah bisa disuplai oleh Pertamina 
melalui SPBU mini yang dikelo-
la oleh koperasi.

“Kebutuhan BBM solar ini 
sangat berdampak luar biasa 
bagi teman-teman nelayan di 
samping itu jarak melaut kita se-
makin jauh sehingga ongkosnya 
bertambah. SPBU nelayan ini 
akan jadi solusi yang tepat bagi 
nelayan,” katanya.

Di tempat yang sama Direk-
tur SME PT Bank Rakyat Indo-
nesia (Persero) Tbk (BRI) 

Amam Sukriyanto menyatakan 
ke siapannya untuk membantu 
para nelayan mendapatkan ak-
ses pendanaan yang murah. Di-
jelaskan bahwa BRI mendapat 
mandat dari pemerintah untuk 
ikut menyukseskan Program 
Solusi Nelayan. 

Untuk itu pihaknya siap me-
nyalurkan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) bagi nelayan untuk 
melakukan pembaharuan alat 
tangkapnya atau untuk kebu-
tuhan produksi lainnya. “Kami 
memiliki satu produk bernama 
KUR yang sangat bisa untuk 
memenuhi kebutuhan nelayan 
dalam pengelolaan hasil tangka-
pannya. KUR ini masih disub-
sidi oleh pemerintah sebesar 3 
persen,” kata Amam.

Menkop menyempatkan 
ber kunjung ke Kios Kelompok 
Ibu Mandiri, salah satu unit 
usaha dari Koperasi Bahari 64 
yang menjual makanan olahan 
hasil laut dari ibu-ibu nelayan, 

alat-alat tangkap ikan yang di-
bu tuhkan oleh para nelayan, 
dan lain sebagainya. Mengakh-
iri kunjungannya secara simbo-
lis Menteri Koperasi dan UKM 
menyerahkan penyaluran KUR 
Mikro BRI untuk nelayan yang 
diterima oleh Ketua Nelayan 
Samudera Jaya, Sarmuin.  

Kepada nelayan MenKop-
UKM berpesan agar koperasi 
yang membeli hasil tangkapan 
ikan anggotanya dibantu men-
jual keluar supaya mendapatkan 
harga dan keuntungan yang 
lebih baik. “Koperasi yang beli 
tunai kepada nelayan, kemudian 
koperasi juga yang memasar-
kannya keluar agar mendapa-
tkan harga yang baik, karena 
koperasi tidak boleh membeli 
dengan harga yang lebih rendah 
daripada harga pengepul. Nanti 
akan kita perbaiki bersama se-
dikit demi sedikit model penge-
lolaan usahanya,” kata Menkop.
(res/*)

KemenKopUKM didampingi KadisKopUKM di Kampung Nelayan.
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Sebanyak 317 anggota Per-
satuan Istri Tentara (Persit) 
yang juga pelaku UMKM 

dan UMKM binaan Babinsa di 
lingkungan Kodam V/Brawi ja-
ya, Senin (18/7) siang tadi me-
ngikuti “Pencanangan Digital-
isasi UMKM Binaan Kodam V/
Brawijaya,” di Grand Mercure 
Hotel Surabaya.

Pencanangan dilakukan oleh 
Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Emil Elestianto Dardak, mewa-
ki li Gubernur Jawa Timur, 
Pang dam V/Brawijaya, May-
jen TNI Nurchahyanto, Ketua 
De kranasda Jawa Timur, Aru-
mi Bachsin, dan Kepala Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Jawa 
Timur, Andromeda Qomariyah.

Anggota Persit yang had-
ir pada pencanangan ini, yang 
juga pelaku UMKM, atas fasili-
tasi Dinas Koperasi dan UMKM 
Provinsi Jawa Timur diperte-
mu kan dengan e-commerce dan 
marketplace, yaitu Tokopedia, 
BliBli, Shopee. Grab dan Gojek. 
Melalui e-commerce dan market-
place tersebut anggota Persit 
dan anggota UMKM binaan 
Babinsa bisa menjual produk-
nya secara online.

Selain 317 anggota Persit 
dan UMKM binaan Babinsa, 
hadir juga 35 orang UMKM 
binaan Dinas Koperasi dan 
UMKM Prov. Jatim.

Pangdam V/Brawijaya, May -

jen TNI Nurchahyanto, menga-
ta kan, Kodam V/Brawijaya 
mem punyai potensi yang cu-
kup besar, yaitu anggota Persit 
yang juga pelaku UMKM dan 

UMKM binaan Babinsa.
“Pada hari ini mereka kita 

kumpulkan dalam rangka digi-
talisasi UMKM mereka. Hara-
pannya mereka hari ini dibina 
dan dilatih agar mereka bisa 
berjualan secara online. Kami 
sangat berterima kasih kepada 
Pemprov. Jawa Timur, Dekra-
nasda dan lima e-commerce dan 
marketplace yang membantu 
kami,” kata Pangdam.

Pangdam berharap selesai 
acara ini anggota Persit pelaku 
UMKM dan UMKM binaan 
Babinsa bisa langsung berjualan 
secara online.

“Setelah ini kami akan meng-
gelar kegiatan yang sama untuk 
korem di wilayah Kodam V/
Bra wijaya. Ada 3 lagi kegiatan 
serupa,” tuntasnya.

Dalam sambutannya Emil 
me yakini bahwa UMKM adalah 
tu lang punggung perekonomian 
Jawa Timur. Jika mendapat du-
kungan dari TNI dan ada siner-
gi yang baik dengan e-commerce, 
maka UMKM di Jatim akan terus 
tumbuh dengan kokoh.

“Kami yakin program ini 

akan menambah kabar bahagia 
kita di tengah-tengah pertum-
buhan ekonomi Jawa Timur 
yang mencapai 5,2 persen di 
bu lan Januari-Maret 2022 di-
bandingkan tahun lalu. Ini le-
bih besar daripada pertumbu-
han ekonomi nasional sebesar 
5,01 persen dan yang menyum-
bang sebesar 57,8 persen adalah 
UMKM,” ujar Emil.

Pada kegiatan ini Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov. Jatim 
menghadirkan Klinik Koperasi 
dan UKM, membantu para an-
ggota Persit dan UKM binaan 
Babinsa untuk mendapatkan 
Nomor Induk Berusaha (NIB).

Eli Herawati, anggota Persit, 
menyambut baik kegiatan ini. 
Wanita yang tinggal di daerah 
Tandes, Surabaya, ini sudah 11 
tahun mempunyai usaha pem-
buatan mahar, souvenir dan un-
dangan pernikahan.

“Kami senang dengan kegia-
tan ini, sebab membantu kami 
untuk mempromosikan dan 
menjualkan produk kami,” kata 
Eli yang suaminya berdinas di 
Makodam V/Brawijaya ini.(res)

Dihadiri Ratusan Anggota Persit 
dan UMKM Binaan Babinsa

Pencanangan Digitalisasi UMKM

Pangdam V/Brawijaya didampingi Wagub Jatim membuka Digitalisasi 
UMKM.
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Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, Dr. Androme-

da Qomariah, M.M.,  meneri-
ma Kunjungan Kerja 10 orang 
anggota Komisi C (Keuangan) 
DPRD Provinsi Jawa Timur, 
yang dipimpin oleh Abdul Ha-
lim, S.H. M.H. Hadir pula 
me  n giringi Kepala Bidang Pe-
nge lo laan Aset Daerah BP-
KAD Pro vinsi Jawa Timur, Arif 
Bijak sanawan. Kunjungan pada 
Jumat (5/8) bertempat di Ru-
ang Aria Wiriaatmadja ini dilak-
sanakan dalam rangka Optimal-
isasi Pengelolaan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Timur.

Abdul Halim mengatakan, 
Ko misi C tidak bermitra 
langsung dengan Dinas Kope-
rasi dan UKM Provinsi Jawa 
Ti mur. Yang bermitra langsung 
secara manajemen adalah Komi-
si B. Namun karena Komisi C 
membidangi realisasi pendapa-
tan serta aset dan Dinas Kope-
ra si dan UKM Prov.Jatim ter-
masuk di dalamnya. Kunker ini 
berhubungan dengan Rapat 
Serapan dan Realisasi Pendapa-
tan Semester I dan Perkiraan 
pada Semester II yang diadakan 
pecan berikutnya.

Andromeda Qomariah me-
nyampaikan Target Pendapatan 
Asli Darah (PAD) sebesar Rp. 
400.000.000 dan Realisasi PAD 
per 5 Agustus 2022 sebesar 
Rp.157.906.179,12 (39,48%).  

PAD berasal dari: (1) Lain-
lain PAD yang sah, dari hasil 
sewa barang milik daerah, yaitu: 

ATM Bank Jatim, KPRI Ma-
nunggal Karya dan Café Dico; 
(2) Retribusi daerah berasal 
dari penyewaan bangunan, yai-
tu kantin, lapangan bulutang-
kis, lapangan tenis dan ruang 
kan tor. Ada UPT Pelatihan di 
Malang untuk Kampus UMKM 
Shopee; (3) Hasil Pengelo-
laan Dana Bergulir Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam sesi di-
skusi, beberapa anggota dewan 
memberikan masukan terhadap 
bagaimana sebaiknya penge-
lolaan aset Dinas supaya lebih 
baik.

Menutup sesi kunjungan 
Ab dul Halim mengatakan bah-
wa Komisi C terus berkolabo-
ra si dengan Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jatim untuk 

terus memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat. 
“Kami bersama-sama, ber-
komitmen untuk mendampingi, 
mensupport bagaimana kemu-
dian agar Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jatim betul-bet-
ul dirasakan kehadirannya oleh 
masyarakat luas,” ujar Abdul 
Halim.

Tak lupa ia berpesan supaya 
pemanfaatan aset supaya opti-
mal dengan tetap berpegang 
pada undang-undang dan atur-
an yang telah ditetapkan seh-
ingga tidak timbul masalah di 
kemudian hari. “Akselerasi dan 
kreativitas supaya lebih diting-
katkan agar apa yang menja-
di cita-cita dan harapan kita 
semuanya bisa terwujud,” kata 
Abdul Halim (*)

Komisi C DPRD Kunker 
ke DisKopUKM Prov. Jawa Timur



EDISI 03 | 202216

BERITA

Rakor Restrukturisasi Kredit bagi 
KUKM Sapi Perah Terdampak PMK

Kepala Bidang Pembia ya-
an Dinas KopUKM Prov. 
Jatim, Ir. Arif Lukman 

Hakim, M.M., membuka Rapat 
Koordinasi (Rakor) Restrukturi-
sasi Kredit bagi KUKM sapi per-
ah terdampak PMK (Penyakit 
Mulut dan Kuku), di ruang Aria 
Wiriaatmadja, Kamis (25/08). 

“Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jawa Timur memfasilita-
si per temuan para pihak yang 
terkait dalam rangka restruktur-
isasi kredit bagi KUKM sapi pe-
rah terdampak PMK, sehingga 
dilaksanakanlah rakor ini,” kata 
Arif Lukman.

Hadir dalam kegiatan ini 
Biro Perekonomian Setda Prov. 
Jatim, GKSI (Gabungan Koper-
asi Susu Indonesia Jatim), ang-
gota GKSI, Dinas Koperasi dan 
UM Kab. Tulungagung, Kab. 
Pasuruan dan Kab. Malang.

Selanjutnya acara dimodera-

to ri oleh Sutarto, S.E., M.Si 
(Ana lis Kebijakan Ahli Muda di 
Bidang Pembiayaan). 

Sekretaris Dinas Peternakan 
Prov. Jatim, Dr. MHD. Afta-
bud din R.Z., S.Pt., M.Si., me-
nyampaikan paparan berjudul 
“Petunjuk Teknis Pemberian 
Ban tuan dalam Keadaan Ter-
tentu Darurat Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK).” 

Dikatakan bahwa Penetapan 
Daerah Wabah PMK berdasar-
kan pada Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor 513/KPTS/
PK.300/M/07/2022 tentang 
Perubahan atas Keputusan Men-
teri Pertanian Nomor 500.1/
KPTS/PK.300/M/06/2022 
tentang Penetapan Daerah Wa-
bah Penyakit Mulut dan Kuku 
(Foot and Mouth Disease), dan 
Keputusan Kepala Badan Nasi-
onal Penanggulangan Bencana 
Nomor 47 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Status Keadaaan 
Ter tentu Darurat Penyakit Mu-
lut dan Kuku.

Kepala Bagian Pengawasan 
OJK Kantor Regional 4 Sura-
baya, Andik Yulianto, menyam-
paikan paparan berjudul “Kebi-
jakan Restrukturisasi Kredit.” 

Dijelaskan, bahwa kebija-
kan restrukturisasi kredit ter-
kait Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) pada hewan ternak 
sam pai saat ini dapat mengacu 
pada Kebijakan Restrukturisasi 
Umum berdasarkan POJK Pe-
nilaian Kualitas Aset baik bagi 
Bank Umum/BPR/S.

Soleh Irianto, Departemen 
Credit Restructuring & Re-
covery Head Regional Office 
Malang (BRI Kanwil Malang), 
menyampaikan paparan ”Per-
lakuan Khusus Debitur Ter-
dampak Wabah Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK).” (*)
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Unit Pelaksana Teknis 
Pelatihan (UPTP) Di-
nas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur menye-
lenggarakan dua kali Pembaha-
san Penyusunan Kurikulum dan 
Silabi (Kursil) yang dilaksanakan 
melalui hybrid, Senin (5/9). 

Kepala Seksi Pengemba ngan 
Pelatihan, Doni Handoko Retri-
anto, S.E.Ak., M.Sos. menyam-
paikan, pembahasan penyusu-
nan kursil merupakan tahapan 
yang harus dilakukan sebelum 
modul digunakan sebagai ba-
han ajar peserta pelatihan.

Bahan modul dengan ju-
dul “Strategi Menuju Kopera-
si Modern”   bagi Pengelola 
Ko perasi Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur disampaikan pada 
kesempatan I pukul 10.00 WIB 
oleh Tiara Dinar Aulia, S.I.
Kom, M.M., Widyaiswara Ahli 
Pertama.

Latar belakang penulisan 
modul adalah adanya disrupsi 
teknologi dan internet menye-
babkan koperasi harus juga 
melakukan adaptasi dengan di -
gitalisasi. Hal ini tidak sebatas 
hanya menggunakan internet 
saja tetapi juga bagaimana tata 
kelola koperasi (good go vernance 
cooperative) bisa dilakukan de-
ngan adaptif akan digitalisasi. 
Pemerintah khususnya Kemen-
terian Koperasi dan UKM Re-
publik Indonesia menyambut 
baik bagaimana koperasi bisa 
adaptif dan bisa menjalankan 
fungsinya membangun tatanan 
perekonomian nasional yaitu 
dengan menciptakan konsep 
dan model ‘koperasi modern.’ 

Sesi ini dihadiri perwakilan 
dari koperasi/KUD di Malang, 
antara lain KUD Sumber Mak-
mur Ngantang, KUM Lestari 
Makmur, KUD Pakis, KUD 

Karang Ploso, KPRI Eko Kap-
ti, KUD Gondang Legi, Kop-
kar PT Pindad, Kopkar Otsuka 
Indonesia, Koppas Citra Karti-
ni, KUD Sae Pujon, KPRI Per-
gu, KUD Baik dan KUD Tani 
Luhur. 

Bahan modul berjudul 
“Trend Pemasaran Digital” bagi 
usaha kecil dan menengah yang 
akan memulai bisnis online di 
kab/kota di Jawa Timur.  Dis-
ampaikan pada kesempatan II 
Pk. 13.00 WIB oleh Muham-
mad Sulton Aminudin, S.Kom., 
M.M,  Widyaiswara Ahli Perta-
ma UPTP. 

Tujuan diselenggarakan-
nya Pelatihan Trend Pemasaran 
Digital antara lain adalah mem-
bantu peserta dalam memahami 
konsep, praktik baru trend pe-

masaran digital dan membantu 
peserta membuat profil bisnis 
serta pendaftaran akun digital 
yang berguna bagi pengemban-
gan usahanya.

Hadir dalam pembahasan ini 
dari Kopkar PT Otsuka Indone-
sia, Universitas Bina Nusantara, 
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Koppas Citra Kartini, 
Dinas Koperasi dan Perdagan-
gan Kota Surabaya, Dinas Ko-
perasi dan Perdagangan Kab. 
Malang dan Kota Malang. 

“Diharapkan saran dan ma-
sukan dari para peserta hybrid 
atas kedua bahan modul terse-
but untuk penyempurnaan mo-
dul. Selanjutnya akan diadakan 
pembahasan secara offl ine yang 
direncanakan bulan Oktober 
2022,” ungkap Doni. (Tim)

UPT Pelatihan Adakan 
Penyusunan Kurikulum 

dan Silabi
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Bupati Kediri diberi kesempatan memaparkan potensi 
daerahnya.

Gubernur meninjau stand peserta.

Gubernur didampingi Ketua DPRD Jatim dan Ketua 
Dekopin menggunting pita menandai dibukanya K-UKM 
Expo ke-9.

Gubernur didampingi Direktur LPDB melihat batik di 
stand peserta.

Gubernur dan pemenang lomba perkoperasian. KadisKopUKM didamping Gubernur menunjukkan nas-
kah MoU.

Hari Koperasi ke-75 dan K-UKM Ex po ke-9Hari Koperasi ke-75 dan K-UKM Ex po ke-9
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KadisKopUKM Jatim membacakan laporan saat penut-
upan K-UKM Expo ke-9.

Stand Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim.

KadisKopUKM bersama pemenang lomba peserta K-UKM 
Expo.

Gubernur memberikan sambutan penutupan.

Gubernur meninjau stand di acara penutupan K-UKM 
Expo.

Hari Koperasi ke-75 dan K-UKM Ex po ke-9Hari Koperasi ke-75 dan K-UKM Ex po ke-9
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Memperingati Hari Jadi 
ke-77  Pemerintah 
Pro vinsi Jawa Timur 

serta untuk meningkatkan pe-
mahaman koperasi bagi siswa/
santri serta melihat potensi de-
mografi penduduk Jawa Timur 
di mana generasi milenial dan 
generasi Z hampir 50 per-
sen dari total penduduk Jawa 
Timur, maka perlu digalakkan 
kembali Gerakan Milenial Sadar 
Koperasi (Galaksi). 

Untuk itu Jumat (9/9) Bi-
dang Kelembagaan dan Penga-
wa san Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur 
melaksanakan Sosialisasi Lomba 
Rencana Bisnis Koperasi Mile-
nial dalam kategori Koperasi 
Siswa/Santri.

Bekerjasama dengan Kreape-
dia Surabaya, sosialisasi melalui 
daring diikuti 60 peserta dari 
perwakilan Dinas Koperasi dan 
UKM kabupaten/kota di Jawa 
Timur, SMA/SMK, koperasi 
mahasiswa dan PPKL (Petugas 
Penyuluh Koperasi Lapangan 
Jawa Timur).

Aisyah Aminy, S.Si., M. Sos., 
Analis Kebijakan Ahli Muda 
Dinas KopUKM Prov. Jatim, 
membacakan sambutan Kepa-
la Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur. 

“Berdasarkan data BPS Pro-
vin si Jawa Timur per September 
2020, hampir 50 persen dari de-
mografi penduduk Jawa Timur 
terdiri dari generasi milenial dan 
generasi Z. Bonus demogra-

fi tersebut merupakan potensi 
yang luar biasa jika peran gen-
erasi ini dimaksimalkan. Tetapi 
bisa juga menjadi bencana bila 
tidak diberdayakan. Karena 
itu dengan diselenggarakan-
nya Lomba Rencana Bisnis dari 
generasi milenial dan Z , yang 
adaptif terhadap teknologi akan 
muncul ide-ide segar bisnis dan 
tercipta minat generasi muda 
untuk berwirausaha akan sema-
kin besar dan juga regenerasi 
koperasi,” kata Kadis KopUKM 
sebagaimana dibacakan Aisyah 
Aminy.

Narasumber sesi 1-Siswa: 

Atik Purmiyati SE, M.Si., Ph.D., 
dosen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Airlangga 
Surabaya (mewakili tim juri) dan 
moderator Dra. Warsiyati dari 
Dinas Pendidikan Prov. Jatim.

Narasumber sesi 2-Sant-
ri: Muhammad Ghofirin dari 
OPOP Jatim dan moderator H. 
Sudiono, SE, MM dari Kement-
erian Agama Kanwil  Jatim.

Syarat dan Ketentuan Kom-
petisi Rencana Bisnis Koperasi 
Milenial dengan Kategori Ko-
perasi Siswa dan Santri dapat 
dilihat melalui Instagram Dinas, 
diskopukm.jatim. (Tim) 

Sosialisasi Lomba Rencana 
Bisnis Koperasi Milenial
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Kurator mewawancarai peserta kurasi. Andrio Himawan membuka kurasi.

Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa 
Timur kembali melak-

sanakan Kurasi Produk UKM 
Jawa Timur, diikuti sekitar 30 
UKM dari Surabaya, Sidoarjo, 
Gresik, Tuban, Bangkalan, Kota 
Malang, Jember, Banyuwangi, 
Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, 
Ngawi dan Kab. Madiun. 

Aneka produk yang dikurasi 
antara lain handycraft, ecoprint, 
kerajinan sulam dan bordir, fa-
shion, aksesoris, homedecor 
dan aroma terapi, kopi, minu-
man tradisional dan sambal ke-
masan.

Mewakili Kepala Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov. Jatim, 

Kepala Bidang Pemasaran, 
Andrio Himawan Wahyu Aji, 
membuka kegiatan Kurasi Pro-
duk UKM Jawa Timur yang 
berlangsung Jumat (23/9). 
Turut hadir mendampingi kura-
tor Kepala Bidang Produksi dan 
Restrukturisasi Usaha, Susanti 
Widyastuti, dan Kepala UPT 
Pelatihan, Iva Candraningtyas.

Dikatakan Rio, semua peserta 
kurasi kali ini adalah yang terbaik 
di Jawa Timur. Kurasi ini bertu-
juan untuk mempromosikan dan 
memperluas jaringan pemasa-
ran produk UKM. Rencana ke-
giatan yang akan diikuti adalah 
Trade, Tourism & Investment di 
Malaysia pada Desember 2022 

dan Indonesia Week dan Misi 
Dagang di Riyadh, Arab Saudi, 
Nopember 2022.

“Mengingat kegiatan ini di 
negara lain, sebagai tamu harus 
mengikuti syarat dan prosedur 
yang berlaku di negara tujuan 
seperti sertifikat halal maupun 
HACCP (Hazard Analysis Crit-
ical Control Point) dan legalitas 
perusahaan,” kata Andrio.

Hal ini menjadi keinginan 
para Pimpinan Jawa Timur 
dengan mengajak UKM Jawa 
Timur agar termotivasi dan 
mempunyai kepercayaan diri 
bahwa perekonomian Jawa 
Timur akan bangkit dan segera 
pulih. (tim)

DisKopUKM Kembali Kurasi 
Aneka Produk UKM  
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Sub Koordinator Pembia-
ya an dan Jasa Keuangan, 
Sutarto, SE., M.Si., dalam 

laporan panitia yang disam-
paikannya mengatakan maksud 
dan tujuan diselenggarakannya 
kegiatan ini adalah untuk me-
mahami kebijakan pember da-
yaan koperasi dan UKM Pro-
vinsi Jawa Timur, memperoleh 
informasi kebijakan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah da-
lam pemberdayaan koperasi dan 
UMKM serta penguatan akses 
pembiayaannya, memahami 
ino vasi pembiayaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah de-
ngan Platform Digital Peer To 
Peer Lending (P2L), memahami 
pembiayaan Peer To Peer Len-
ding (P2L) Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah dan Kegiatan 
Usaha Lainnya bagi UMKM, 
dan menyusun rencana pene ra-
pan  Peer To Peer Lending (P2L) 

Pengadaan Barang/Jasa Pemer-
intah di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Bidang Pembiayaan, 
Ir. Arif Lukman., MM., mewa-
ki li Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim membuka 
ke giatan sekaligus menyampai-
kan arahannya. Arif Lukman 
Hakim mengatakan bahwa de-
ngan jumlah pelaku UMKM 
se banyak 9,78 juta Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mempu-
nyai komitmen yang sangat be-
sar terhadap keberlangsungan 
usaha para pelaku UMKM.

“Ibu Gubernur minta kepa-
da Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi untuk fokus kepada 5 
hal, yaitu aspek kelembagaan, 
aspek penguatan SDM melalui 
pelatihan-pelatihan kepada para 
pelaku usaha, aspek pening-
katan kualitas produk, aspek 
pe masaran, dan yang terakhir 

aspek pembiayaan atau per-
modalan, yaitu bagaimana ca-
ranya agar Dinas Koperasi dan 
UKM bisa memfasilitasi sum-
ber-sumber pembiayaan para 
pelaku UMKM di Provinsi Jawa 
Timur,” kata Arif.

Arif melanjutkan bahwa para 
pelaku UMKM cenderung kesu-
litan mengakses sumber-sumber 
pembiayaan, hal ini disebabkan 
pihak perbankan menganggap 
para pelaku UMKM kita ti-
dak bankable, “Yang pertama 
UMKM kita tidak rapi dalam 
menyusun laporan keuangam, 
yang kedua pelaku UMKM ku-
rang patuh membayar pajak, 
yang ketiga NIB belum lengkap 
atau bahkan belum punya NIB, 
yang keempat belum paham cara 
menyusun proposal usaha, dan 
yang kelima atau terakhir ada-
lah ketersediaan jaminan atau 
agunan yang dibutuhkan dan 
harus dilengkapi pada saat pe-
ngajuan akses pembiayaan atau 
pengajuan kredit ke perbankan 
atau lembaga pembiayaan yang 
lain,” urai Arif.

Dari permasalahan-permasa-
la han yang dihadapi para pelaku 
UMKM di atas, Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur 
sudah melakukan berbagai upa-
ya agar pelaku UMKM kita bisa 
lebih baik dan bankable. “Lite-

Literasi dan Pembahasan Rencana 
Penerapan Layanan Pembiayaan

Financial Technology Berbasis 
Elektronik Peer To Peer Lending

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 
menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Keuangan, 
Perbankan untuk Akses Pembiayaan Usaha Kecil 
dan Menengah melalui Financial Technology, Kamis 
(4/8). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat 
Aria Wirjaatmadja ini dihadiri 40  orang peserta 
yang berasal dari dinas/badan/biro/rumah sakit 
daerah Provinsi Jawa Timur, Asosiasi UKM Jawa 
Timur, dan OJK Kantor Regional IV Surabaya.
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ra si perpajakan kita lakukan, 
pe latihan penyusunan laporan 
keuangan, fasilitasi NIB, fasilita-
si sertifikasi halal, fasilitasi sert-
ifikasi hak atas tanah di mana 
kita bekerjasama dengan BPN 
yang nantinya jika sertifikat 
tanah itu sudah keluar akan bisa 
dijadikan agunan kepada pihak 
perbankan. Semua layanan yang 
kita berikan di atas gratis, yang 
diberikan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM kepada masyarakat 
Jawa Timur,” jelas Arif.

Dengan perkembangan tek-
nologi yang begitu pesat saat ini 
ada yang namanya fintech, yai-
tu sebuah inovasi pada industri 
jasa keuangan yang memanfaat-
kan penggunaan teknologi. Pe-
manfaatan fintech di Jawa Timur 

sendiri tertinggal dibandingkan 
Jakarta dan Jawa Barat khusus-
nya dalam proses pengadaan ba-
rang dan jasa. “Fintech di Jawa 
Timur hanya ada satu yang di-
miliki oleh pengusaha lokal di 
Surabaya, hal ini menunjukkan 
bahwa kita ketinggalan. Di Jawa 
Barat proses pengadaan barang 
dan jasa melibatkan UKM di 
semua sektor yang bisa ma-
suk ke proses pengadaan, dan 
melalui fintech ini ada banyak 
kemudahan yang bisa diperoleh 
oleh para pelaku UKM yang 
selama ini terkendala jika men-
gakses pembiayaan melalui pi-
hak perbankan,” terang Arif.

Mengakhiri sambutannya 
Arif mengutip pesan dari Wakil 
Gu bernur Jawa Timur pada 

waktu berkunjung ke kantor 
OJK di Jakarta. “Yang baik ti-
dak salah untuk kita tiru, yang 
penting outputnya adalah un-
tuk kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat Jawa Timur,” pung-
kas Arif. 

Narasumber yang hadir pada 
kesempatan ini yaitu Rati Con-
nie Foda, Deputi Direktur Pen-
gaturan, Perizinan & Penga-
wasan Fintech dari Otoritas Jasa 
Keuangan Industri Keuangan 
Non Bank Pusat, Nanda Prata-
ma dari Biro Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Timur, dan To-
fan Saban, Wakil Ketua Bidang 
Hubungan Masyarakat Asosiasi 
Fintech Pendanaan Bersama In-
donesia (AFPI). (Tim Pbl)
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26 Agustus 2022
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II 
DPRD PROV. KALSEL  

Mewakili Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur, Se-
kre taris Dinas, Veronica Ratih Mur-
wani R.A.,S.E., M.Si., menerima kun-
jungan kerja 20 orang Pimpinan dan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan 
Selatan, bertempat di Ruang Rapat 
Aria Wiriaatmadja.  

Dari Kalimantan Selatan di antara-
nya Wakil Ketua DPRD Prov. Kaliman-
tan Selatan, M.Syaripudin S.E.,M.A.P, 
Ketua Komisi II, Imam Suprastowo, 
dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Kalimantan Selatan, Drs. Gusti 
Yanuar Noor Rifai, M.Si.

Syaripudin menyampaikan mak-
sud kunjungan kerja yaitu melakukan 
koordinasi, tukar pikiran atau sharing 

informasi terkait pemulihan ekonomi 
dan sosial dengan memperhatikan 
lingkungan. 

“Ini relevan mengapa kunjungan 
dilakukan ke Jawa Timur karena 
kami melihat di Kalimantan Selatan 
bagaimana perkembangan koperasi 
dan UMKM di Jawa Timur. Beberapa 
waktu lalu telah dilakukan MoU an-
tara Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Provinsi Jawa Timur,” 
lanjut Syaripudin. 

Berikutnya Imam Suprastowo in-
gin mendapatkan informasi menge-
nai dana bergulir dan hibah koperasi. 
“Untuk dana bergulir, dana dari siapa 
dan jangka waktunya berapa lama? 
Untuk hibah, yang menghibahkan ke 
koperasi siapa?” tanyanya.

Ratih memberikan penjelasan ter-
kait program prioritas yang akan dan 

telah dilaksanakan maupun yang se-
dang berlangsung, yaitu sejak 2019 – 
2022 telah dibina 750 pesantren da-
lam rangka Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Berbasis Pesantren 
melalui Eko-tren One Pesantren One 
Product-OPOP Jatim.

Communal Branding merupakan 
brand bersama untuk meningkatkan 
daya saing produk di tahun 2022 ini 
dengan target komoditas kopi. 

MJC-Millenial Job Center da-
lam rangka peningkatan daya saing 
UMKM oleh Talenta MJC dan telah 
memfasilitasi 1.600 UKM untuk pack-
aging logo dan 400 UKM untuk foto 
produk dan katalog digital.

Akselerasi koperasi milenial 
dengan mendorong generasi muda 
untuk berkoperasi. Target sasaran 
adalah KJU Kube Langgeng Basuki 

Rabu, 10 Agustus 2022  
KUNJUNGAN DINAS KOPERA-
SI DAN UKM PROVINSI JAMBI

Dinas Koperasi dan UKM Pro -
vinsi Jawa Timur meneri ma kunjun-
gan 5 orang dari Dinas Koperasi dan 
UKM Pro vinsi Jambi yang dipimpin 
oleh Kepala Seksi Keanggotaan dan 
Organisasi Bidang Kelemba ga an 
Koperasi, Hj. Emawati, S.E., M.E.

“Kunjungan ini dimaksudkan da-
lam rangka Peningkatan Kualitas 

Sum ber Daya Manusia  Pembina 
Ko perasi. Maka setelah mendapat-
kan informasi yang diperlukan, kami 
akan melanjutkan kunjungan ke 
sa  lah satu koperasi berkualitas di 
Malang,” kata Emmawati.

Bertempat di Ruang Sekre ta-
riat, Pranata Hubungan Ma sya rakat 
Ahli Madya, Dwi Oni kencanawati, 
S.H. dan Pranata Hubungan Mas-
yarakat Ahli Muda, Arief Setiawan, 
S.Kom., M.Sos., mendampingi 
tamu dan menjawab beberapa hal 

yang per lu diketahui tamu melalui 
forum diskusi antara lain me nge  nai 
pengelolaan Galeri Ba tik dan Cin-
deramata yang berada di komplek 
Dinas KopUKM Jatim, pe ngelolaan 
majalah Dinas, website dan media 
sosial, pelaksanaan SIDT (Sis-
tem Informasi Data Tunggal), pe-
laksanaan program OPOP di Jawa 
Ti mur, Co-Working Space, fasilitasi 
sertifikasi halal untuk pelaku UKM, 
dan beberapa isu lainnya terkait ko-
perasi dan UMKM (tim)

Rabu, 24 Agustus 2022 
STUDI TIRU DINAS KOPERASI DAN UKM KABU-
PATEN MUSI BANYUASIN

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mener-
ima kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kab. Musi 
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kab. Musi Banyu-
asin, Drs. H. Muhammad Jaya, memimpin rombongan 
berjumlah 6 orang dan diterima Kepala Bidang Kelem-
bagaan dan Pengawasan Koperasi, Cepi Sukur Laksana, 
S.H., M.M. di ruang Bung Hatta. 

Muhammad Jaya menyebutkan, di Sumatera Selatan 
terdapat 17 kabupaten dengan 372 koperasi.  Studi tiru 
ini dimaksudkan untuk konsultasi program pengawasan 
koperasi, penilaian kesehatan koperasi dan kunjungan ke 
koperasi dan UKM.

Selanjutnya Cepi menyampaikan bahwa jumlah kop-
erasi binaan Provinsi Jawa Timur sebanyak 939 koperasi. 
Yang masuk dalam kategori Klasifikasi Usaha Kopera-
si-KUK I berjumlah 670 koperasi; KUK II 234 koperasi; 
KUK III 19 koperasi dan KUK IV 16 koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, bahwa bagi 
KUK III dan IV, saat memilih pengurus dan pengawas ha-

rus melalui Fit and Proper Test.
Program Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain 

pendampingan NIB bagi UMKM, Bedah Koperasi, Bimbi-
ngan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusu-
nan Aturan Internal Koperasi (ART, Persus, SOM dan 
SOP), FGD dengan Polda dan Polres se Jawa Timur dan 
Penguatan Pengawasan Internal Koperasi. Selanjutnya 
rombongan berkunjung ke Koperasi As Sakinah Suraba-
ya (tim).
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Jumat, 16 September 2022
KUNJUNGAN KERJA SATGAS 
P3DN KOTA GORONTALO

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, Andromeda 
Qomariah, menerima kunjungan ker-
ja 12 orang anggota Satgas Pening-
katan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri (P3DN) Kota Gorontalo. 

Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang tergabung dalam satgas 
dan ikut dalam rombongan ini terdiri 
atas perwakilan beberapa OPD, an-
tara lain Dinas Tenaga Kerja Koper-
asi & UKM, Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Dinas Pendidikan, Di-
nas Pangan, Bagian Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam Sekretariat 
Daerah Kota Gorontalo.

Kepala Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Junaidi Kiay Demak, 
yang merupakan pemimpin rombon-
gan mengatakan maksud kedatan-
gannya beserta rombongan adalah 
dalam rangka melihat bagaimana 
upaya Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur melibatkan UKM 
binaannya untuk berpartisipasi dalam 
Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN).

“Kami ingin melihat seperti apa 
kontribusi pelaku UKM di Jawa Timur 
ini dalam mewujudkan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri, 
hal yang baik mungkin bisa kami bawa 
pulang sebagai oleh-oleh ke Goronta-
lo untuk kemudian kami adopsi dan 
replikasi untuk kemudian coba diter-
apkan di sana,” kata Junaidi.

Selanjutnya Kepala Dinas Kopera-

si dan UKM Provinsi Jawa Timur, An-
dromeda Qomariah,  menyampaikan 
bahwa Pemprov Jatim melalui pro-
gram Jatim Bejo telah menggandeng 
para pelaku UKM di Jawa Timur da-
lam belanja pengadaan barang dan 
jasa untuk kebutuhan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur seperti makanan 
dan minuman, ATK, alat kesehatan & 
obat-obatan, peralatan IT, jasa sewa, 
dan lain sebagainya. 

Andromeda juga menyinggung 
tentang inovasi Eko Tren (Ekonomi 
Berbasis Pesantren) yang berhasil 
masuk dalam Top 45 Kompetisi Ino-
vasi Pelayanan Publik Tahun 2022 
yang diselenggarakan oleh Kemente-
rian Pendayagunaan Aparatur Nega-
ra dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

“Alhamdulillah beberapa pro-
duk Pesantren sudah menembus 
pasar ekspor, di antaranya sudah 
bisa menggratiskan biaya sekolah. 

Kami terus berusaha memupuk jiwa 
wirausaha kepada para santri. Mere-
ka yang sudah kelas 3 wajib untuk 
mengikuti kegiatan wirausaha. Dari 
kegiatan wirausaha ini mereka akan 
mendapatkan semacam upah yang 
akan dibukakan tabungan sendiri 
yang baru bisa diambil saat mereka 
lulus dari pondok pesantren dengan 
harapan akan digunakan sebagai 
modal usaha,” papar Andromeda.

Mengakhiri sambutannya Andro-
meda memperkenalkan beberapa 
layanan Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur seperti Co-Work-
ing Space yang berfungsi untuk mem-
fasilitasi para milenial agar bisa men-
yalurkan minat dan bakatnya sesuai 
dengan keahlian yang dimilikinya, 
serta Klinik KUKM BDC Jawa Timur 
yang biasa digunakan untuk tempat 
pelatihan/workshop oleh para pelaku 
koperasi dan UKM.(tim)

Probolinggo, Koperasi Jasa Digital 
Muda Mudi Kota Madiun, Koperasi 
Adi Karya Sejahtera Probolinggo, 
Koperasi Wisata Café Suramadu dan 

Koperasi Konsumen Sentra Komuni-
tas Milenial Kota Surabaya.

Sinergi kurasi produk dengan Ru-
mah Kurasi Bank Indonesia dan Ka-

din Jatim, e-coomerce dan pendamp-
ingan NIB (Nomor Induk Berusaha). 
(tim) 



EDISI 03 | 202226

BERITA

Program Kementerian Ko-
perasi dan UKM Republik 
Indonesia ini menggan-

deng Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur sebagai 
pembina koperasi dan UKM di 
wilayah Provinsi Jawa Timur. Se-
lain Jawa Timur, program Paten-
preneur juga dilakukan di DKI, 
Jawa Barat (Depok), dan Jawa 
Tengah (Solo dan Semarang).

Kick Off Patenpreneur dibu-
ka oleh Kepala Bidang Produk-
si dan Restrukturisasi Usaha, 
Su santi Widyastuti, mewaki-
li Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Jawa Timur.

Dikatakan Koordinator Wi-
la  yah ABDSI (Asosiasi Business 
Development Services Indone-
sia) Jawa Timur, Lukman Eka-
na Putra,  program Patenpre-
neur dilaksanakan selama dua 
bulan dengan 5 kali pelatihan 
yang penyelenggarannya dengan 
sistem hybrid (bisa diikuti secara 
daring dan luring), lalu seming-
gu lima kali melalui daring misal 
zoom atau melalui WAG. 

“Pasca program Patenpre-
neur ini diharapkan ada pro-
gram lanjutan dari Kemente-
rian Koperasi dan UKM RI, 
namun jika tidak ada bapak/
ibu akan kami fasilitasi untuk 
mengikuti program-program 
dari Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur karena 
program-program dari Dinas 
Koperasi dan UKM Jawa Timur 
cukup luar biasa dan bermanfaat 
bagi masyarakat,” kata Lukman.

Selanjutnya Lukman juga 
berharap agar pelaksanaan ke-
giatan Patenpreneur di Jawa Ti-
mur tidak kalah dengan di DKI, 
Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
“Mari kita tunjukkan bersama 
bahwa pelaksanaan program 
Patenpreneur di Jawa Timur ti-
dak kalah dengan wilayah lain-
nya, harus The Best di antara 
wilayah-wilayah lainnya,” kata 
Lukman. 

Mengawali sambutannya   
Susanti mengatakan bahwa pro-
gram Patenpreneur diarahkan 
untuk memfasilitasi wirausaha 
sesuai tahapannya, baik itu calon 
wirausaha, wirausaha pemula 
dan wirausaha mapan. Pemisah-
an ini dilakukan mengingat tiap 
tahap wirausaha akan memiliki 
kebutuhan yang berbeda dan 
ekosistem yang berbeda.

“Tentunya ini menjadi sangu 
bagi panjenengan semua untuk 
menuju ke arah berkembang, di 
mana untuk berkembang dib-
utuhkan treatment dari Dinas 
Koperasi maupun ABDSI,” ujar 
Susanti.

Susanti melanjutkan bahwa 
program Patenpreneur diimple-
men tasikan melalui 2 (dua) 

metode kegiatan, yang pertama 
konsultasi bisnis yang bertujuan 
membantu wirausaha yang su-
dah berjalan usahanya sehingga 
ia dapat menyelesaikan masalah 
dengan cara difasilitasi sesi kon-
sultasi dengan seorang pakar.

“Di sini tentunya akan di-
siapkan pakar-pakar yang siap 
mendampingi panjenengan se-
mua,” ungkap Susanti. 

Kedua adalah pendampingan 
usaha yang merupakan pem-
binaan terstruktur selama dua 
bulan untuk membantu wirau-
saha memulai atau mengem-
bangkan usahanya. “Nanti juga 
akan dilakukan inkubasi selama 
6 bulan oleh Kemenkop yang 
bekerjasama dengan 19 lemba-
ga inkubator yang salah satunya 
adalah perguruan tinggi,” lan-
jut Susanti.

Mengakhiri sambutannya 
Susanti mengatakan perlu adan-
ya inovasi yang berkesinambun-
gan dan tak kenal henti. “Para 
pelaku UMK jika ditanyain ken-
dalanya apa? Mayoritas men-
jawab kesulitan modal. Jika hal 
ini terjadi terus menerus akan 
menghambat pertumbuhan 
UKM. Cara untuk mengatasi 
hal ini adalah kita harus terus 
memacu diri bagaimana caranya 
agar produk kita selalu dan mu-
dah dilirik oleh calon custom-
er,” ujarnya.(res)

Pelaku UKM Ikuti
Kick Off Patenpreneur

Sebanyak 100 pelaku 
UKM di wilayah Suraba-
ya dan Sidoarjo mengiku-
ti Kick Off Patenpreneur 
(Pahlawan Tumpuan 
Ekonomi Negeri) di Jawa 
Timur di gedung Klinik 
KUKM BDC Jawa 
Timur komplek Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. 
Jawa Timur, Kamis 
(22/09).
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Membuka kegiatan ada-
lah Tika Sulistya, tena-
ga ahli Co Working 

Space KUKM Jatim, menjelas-
kan latar belakang diadakannya 
kegiatan pelatihan ini. Awalnya 
berdasarkan hasil diskusinya den-
gan para pelaku UMKM di mana 
salah satu kendalanya adalah para 
pelaku UMKM tidak bisa men-
gelola laporan keuangannya. 

“Selain pelatihan digital 
yang dibutuhkan oleh para pe-
la ku UMKM ada 2, yaitu pema-

saran dan pengelolaan manje-
men keuangan UMKM, di 
ma na mereka sering mengeluh 
uang modalnya katut untuk 
belanja kebutuhan sehari-hari. 
Nah dengan kehadiran tim Ka-
sir Pintar ini diharapkan dapat 
membantu memberikan solu-
si untuk pengelolaan keuang-
an bagi teman-teman pelaku 
UMKM,” tutup Tika.

Selanjutnya Siti Raisya, Chief 
Marketing Officer (CMO) seka-
ligus founder dari Kasir Pintar 
menjelaskan tentang latar be-
lakang berdirinya Kasir Pintar. 
“Semuanya berawal dari lomba, 
sampai akhirnya sekarang kami 
menjadi partner bagi para pelaku 
UMKM dalam menjalankan us-
ahanya,” kata alumni Statistik 
ITS yang biasa dipanggil Icha 
ini. Menurut Icha, sampai saat 
ini Kasir Pintar sudah digunakan 
oleh kurang lebih 1.500.000 
pelaku UMKM yang tersebar di 
34 Provinsi di Indonesia.

Kemudian Icha menjelaskan 
mengenai beberapa fitur utama 
dari Kasir Pintar, antara lain menu 
kasir digital, mengelola stok ba-
rang, laporan evaluasi performa 
usaha, manajemen pelanggan, 
transaksi dan tambah penghasilan 
dengan PPOB, serta beberapa 
menu-menu lainnya yang memu-

dahkan pelaku UMKM dalam 
menjalankan usahanya.

Pada kesempatan ini pula 
Icha menyampaikan beberapa 
keunggulan dari Kasir Pintar, 
yaitu aplikasi ini sudah berbasis 
cloud yang khusus didesain untuk 
UMKM, fitur aplikasi lengkap 
dan terintegrasi satu sama lain, 
mendukung perkembangan us-
aha dengan penyajian data yang 
lengkap, tampilan apli kasi yang 
user friendly bahkan untuk orang 
yang baru pertama kali meng-
gunakan, aplikasi selalu di update 
untuk memberikan pela ya nan 
yang lebih optimal, harga aplikasi 
ini sangat terjangkau untuk para 
pelaku UMKM dengan fitur yang 
sangat lengkap, dan yang terakhir 
aplikasi ini cepat dan akurat sam-
pai proses cetak struk pada saat 
digunakan untuk transaksi. 

Sesi selanjutnya adalah 
prak  tek oleh tim Kasir Pintar 
yang menjelaskan menu-menu 
dari aplikasi Kasir Pintar yang 
dapat diakses oleh para pelaku 
UMKM, sesi ini diselingi de-
ngan diskusi interaktif antara 
tim Kasir Pintar dengan para 
pelaku UMKM yang hadir un-
tuk mendapatkan penjelasan 
lebih detail mengenai menu-
menu yang masih awam bagi 
mereka. (Tim)

Biar UMKM Bisa Kelola Keuangan

DisKopUKM Beri Pelatihan
Bersama Kasir Pintar

Dalam rangka memban-
tu para pelaku UMKM 
untuk mempermudah op-
erasional usahanya, Di-
nas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
bekerjasama dengan 
Kasir Pintar pada hari 
Senin (15/08) mengada-
kan pelatihan bertema 
“Atur Bisnis Anti Boncos, 
Pengelolaan Keuangan 
Untuk UMKM”. Kegia-
tan yang berlangsung 
di Co Working Space 
KUKM ini dipandu tim 
dari Kasir Pintar sebagai 
mentor dan diikuti oleh 
kurang lebih 30 peserta 
dari Surabaya, Sidoarjo, 
dan beberapa kota lainn-
ya di Jawa Timur.
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Pada Agustus Tahun 2022 
ini, tiga orang karyawan 
karyawati Dinas Kopera-

si, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Timur menerima 
Tanda Kehormatan Republik 
Indonesia X, XX dan XXX Ta-
hun. Disematkan secara lang-
sung oleh Gubernur Jawa Ti-
mur, Khofifah Indar Parawansa, 
di Gedung Negara Grahadi se-
cara bertahap.

Artikel pertama saya, yang 
saya buat dalam rangka 30 ta-
hun mengabdi sebagai Pegawai 
Negeri Sipil telah dimuat dalam 
media online kumparan.com 
pada 24 April 2021 dengan link

https://kumparan.com/

> PENERIMA SATYALANCANA XX 
TAHUN 2022
> PENERIMA SATYALANCANA X
TAHUN 2005

> Maret 1994 CPNS di Badan Perencanaan 
Pembangunan Prov. Jatim
> Oktober 2014 Kepala Bidang Promosi 
dan Pelayanan Penanaman Modal
> Januari 2017 Kepala Bidang Kerjasama 
dan Promosi Penanaman Modal
> Februari 2020 Kepala Bidang Promosi 
Penanaman Modal
> November 2021 Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jawa Timur

Suami: Ir. Budi Juniarto, MMT (alm)
Anak: 
- Louisa Fadjri K.W., dr., Sp.JP. (Ilmu 
Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah)
- Burhan Mahendra Kusuma W (maha-
siswa)

Dr. Andromeda Qomariah, M.M. 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur

dwionikencanawat i/berk-
arya-dalam-pengabdian-1vb-
jVAAPjb3

Dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 25 Tahun 1994 
ten tang Tanda Kehormatan 
Tan da Satyalancana Karya Sa-
tya disebutkan bahwa pembe-
ri an Penghargaan Satyalancana 
Karya Satya merupakan peng-
hargaan negara terhadap Pega-
wai Negeri Sipil yang telah be-
kerja dengan penuh kesetiaan 
ke pada Pancasila dan Undang 
Un dang Dasar 1945, negara 
dan pemerintah serta penuh 
de ngan pengabdian, kejujuran 
dan disiplin, sehingga dapat 
dijadikan teladan bagi pegawai 

lainnya. Penghargaan tersebut 
merupakan kebanggaan yang 
mempunyai arti sangat penting 
bagi setiap Pegawai Negeri Sipil 
untuk lebih meningkatkan se-
mangat kerja.

Di dalam Pasal 2 disebut-
kan warna medali Satyalancana 
Karya Satya, yaitu: 
> Satyalancana Karya Satya Sep-
uluh Tahun berwarna perunggu
> Satyalancana Karya Satya Dua 
Puluh Tahun berwarna perak 
dan 
> Satyalancana Karya Satya Tiga 
Puluh Tahun berwarna emas.

Berikut profil singkat 
Penerima Satyalancana:

Penerima Satyalancana Karya Satya
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> PENERIMA SATYALANCANA XXX PADA 
TAHUN 2022
> PENERIMA SATYALANCANA KARYA SA-
TYA XX PADA MARET  2012
> PENERIMA SATYALANCANA KARYA SA-
TYA X PADA OKTOBER 2005

> Maret 1990 CPNS ditempatkan di Bidang Bina 
Lembaga dan Penyuluhan Kantor Wilayah Depar-
temen Koperasi Provinsi Jawa Timur. Setelah be-
berapa tahun bertugas, terjadi perubahan Struktur 
Organisasi di Departemen Koperasi. 
> Berikutnya dipindahtugaskan ke Sub Bagian Ad-
ministrasi Badan Hukum Koperasi di Bagian Tata 
Usaha. Masih seirama dengan tugas sebelumnya 
di Seksi Organisasi Bina Lembaga Penyuluhan. 
Selanjutnya berpindah tugas di Sub Bagian Umum 
di Bagian Tata Usaha.
> Oktober 2008 Pranata Hubungan Masyarakat 
Ahli Muda.
> Oktober 2014 Pranata Hubungan Masyarakat 
Ahli Madya.
Nama suami: Drs. Mahfudz –Guru SMK Negeri 4 

Surabaya
Nama anak:Alif Ilham Hakim (Bekerja)

> PENERIMA SATYALANCANA KARYA 
SATYA X TAHUN 2022

> CPNS Tahun 2007 Staf Bidang Usaha Simpan 
Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten 
Gresik
> Tahun 2014 Pindah  ke Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim. Ditempatkan di Staf Sekretariat 
> Tahun 2015 Staf Bidang FPUSP 
> Tahun 2017 Staf Bidang UMKM/Pemasaran 
> Tahun 2019-Analis Kerjasama dan Pemasaran 
Bidang Pemasaran 
Tahun 2021-Penelaah Pengembangan Usaha 
Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Nama Istri: Kusnul Khotimah
Nama Anak: Debrina Viola Savitri ( Mahasiswa)
         Rafka Azril Setiawan (SMP) 

Dwi Onikencanawati S.H.
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya

Awit Setiawan, S.E.
Penelaah Pengembangan Usaha

Dirangkum oleh: Dwi Onikencanawati
Pranata Humas Ahli Madya

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim
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Uprintis Indonesia kem-
bali kembali menggelar 
Talkshow Womenpre-

neur Inspiratif di Kota Suraba-
ya. Acara yang digelar di Hotel 
Kampi, Selasa, 13 September 
2022, secara resmi dibuka oleh 
Se kretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jatim, Veronica Ra-
tih Murwani R.A., SE., M.Si., 
mewakili Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jatim.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ke-
pala Bidang Kemudahan Usa ha 
Mikro Kementerian Kope ra-
si dan UKM RI, Berry Fauzy, 
No vita Hardini, Chairwoman 
of Uprintis Indonesia, Dr. Tri 
Siwi Agustina SE, MSI, Ketua 
Pusat Kewirausahaan dan Relasi 

Industri Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Airlangga 
Su rabaya. Ketiganya sekaligus 
men jadi narasumber.

Talkshow mengusung tema 
“Build Sustanbility and Green 
Economy in Business” ini tidak 
ha nya diikuti oleh UMKM Kota 
Surabaya saja tetapi juga diban-
jiri oleh ratusan Ojol dan per-
empuan disabilitas. Turut hadir 
para relawan Garda Transfumi 
yang telah bersinergi bersama 
Uprintis Indonesia untuk mem-
berikan akses pendampingan le-
galitas usaha seperti NIB, HAKI 
bagi seluruh peserta yang hadir. 

Dalam sambutannya Novi-
ta Hardini menjelaskan Uprin-
tis Indonesia yang secara resmi 

telah ber-signing MoU den-
gan Kemenkop RI akan terus 
melakukan upaya pendampin-
gan secara bertahap ke setiap 
kecamatan di 415 kabupaten 
secara bertahap. 

“Harapannya dari setiap ge-
ra kan-gerakan yang kami usung 
ini merupakan salah satu wujud 
nyata dari program Uprintis 
Indonesia untuk bisa member-
ikan pendampingan secara mar-
ket akses dan kapital akses yang 
menyeluruh,” pungkas Novita.

Ratusan Ojol perempuan dan 
disabilitas yang hadir turut men-
gapresiasi program-program un-
ggulan dari Uprintis In donesia 
yang dinilai sangat ber manfaat 
dan tepat sasaran. (res)

SekdisKopUKM Buka Talkshow 
Womenpreneur Inspiratif

SekdisKopUKM Prov. Jatim memberikan sambutan pembukaan.
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Bertempat di Ruang Bung 
Hatta Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa 

Timur, Rabu (21/9), diseleng-
garakan kegiatan Bedah Kope-
ra si dalam rangka Peningkatan 
Kualitas Kinerja Koperasi di Jawa 
Timur. Sasaran Bedah Ko perasi 
kali ini adalah Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Delta Surya Pur-
nama Jawa Timur berdomisili di 
Sidoarjo. Ketua KSP-H. Purno-
mo, S.H. hadir bersama Pengu-
rus lainnya serta Pengawas.  

Gemilang Yudha Wahyu Per-
dana, S.STP., M.A., Pengawas 
Koperasi Ahli Muda, membuka 
Bedah Koperasi dengan men-
yampaikan bahwa Dinas Ko-
perasi dan UKM Prov. Jatim 
membina sekitar 969 koperasi 
tingkat sekunder/primer tingkat 
provinsi. Untuk efektifitas pem-

binaan, salah satunya dengan 
menyelenggarakan Bedah Kop-
erasi, yang merupakan kegiatan 
rutin Pengawasan Kope rasi.

“Tidak semua koperasi ber-
ke sempatan untuk dilakukan 
Be dah Koperasi. Maka kegiatan 
diharapkan dapat berlangsung 
maksimal. Tidak mencari kes-
alahan, tapi memberikan solusi 
atas kekurangan untuk dapat 
dibenahi,” pesan Yudha.

Beberapa aspek yang dicer-
mati saat Bedah Koperasi ada-
lah Bidang Organisasi, Bidang 
Keuangan, Bidang Permoda-
lan, Bidang Usaha dan Bidang 
Akuntansi.

Ketaatan menjalankan Un-
dang-Undang 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian dan pera-
turan lainnya untuk operasion-
al koperasi, maka koperasi juga 

berjalan sesuai Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga. 
Demikian juga diperlukan Pera-
turan Khusus yang mengatur an-
tara lain: mengatur lebih teknis 
tentang anggota (aktif/pasif), 
calon anggota yang melaku-
kan transaksi simpan pinjam, 
tata cara pembayaran simpanan 
pokok, simpanan wajib dan sim-
panan sukarela berdasarkan peri-
ode, tiap bulan atau tiga bulan, 
pengaturan dana anggota yang 
tersimpan bila yang bersangku-
tan keluar, dst.

Turut hadir di kegiatan Be-
dah Koperasi ini Dra. Hendras-
wari, M.Si., Pengawas Koperasi 
Ahli Madya; Syamsul Hidayat, 
S.E., M.A., Pengawas Koperasi 
Ahli Muda dan Yogi Wasisno, 
S.E., Pengawas Koperasi Ahli 
Pertama. (tim) 

Bedah Koperasi Binaan Provinsi
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Positive Action atau aksi 
po sitif, merupakan se-
rang kaian tindakan yang 

awal nya dicetuskan parlemen 
Inggris, dalam bentuk ‘Equali-
ty Act’ pada tahun 2010. Tuju-
an peraturan ini adalah untuk 
mendorong dan melatih orang-
orang yang sering tersisih, ter-
marjinalisasi, kurang terwakili, 
dalam menghadapi dan men-
gatasi kekurangannya sehingga 
dapat menjadi setara dengan 
yang lainnya. Salah satu contoh-
nya adalah pengakuan terhadap 

kaum difabel untuk kesempatan 
bekerja yang sama. Di Indone-
sia pengakuan akan kesetaraan, 
dan kebebasan dari diskriminasi 
merupakan hal yang juga telah 
dijamin dalam Undang-Un-
dang Dasar 1945 pasal 27 dan 
28. Namun pada prakteknya, 
sering kali ditemukan keputu-
san-keputusan yang mengand-
ung unsur diskriminasi dan jauh 
dari unsur kesetaraan.

Dalam satu kesempatan ke-
giatan pelatihan di daerah, salah 
satu peserta pelatihan, mendis-
ku sikan tentang ketua pengu-
rus koperasinya yang seringkali 
mengambil keputusan strategis, 
tanpa didiskusikan dengan ang-
gota dan pengurus lainnya. Pa-
dahal dalam mengambil kepu-
tusan mestinya didasari oleh 
musyawarah, inilah tata kelola 
yang membedakan koperasi 
dengan usaha lainnya. Yakni 
mewujudkan nilai kesetaraan di 
dalam sebuah organisasi yang 
menjalankan fungsinya secara 
hirarkis, dan inilah yang menjadi 
tantangan terbesar. Dari fenom-
ena ini saya berpikir, alangkah 
indahnya bila tata kelola sebuah 
koperasi juga diawali berdasar-
kan landasan kesetaraan. Seti-
ap anggota memiliki porsi hak 
suara yang sama, mendapatkan 

Sudahkah Nilai Kesetaraan 
dan Anti Diskriminasi Menjadi 

Agenda Kerja Kita?
Oleh: Muhammad Sulton Aminuddin, S. Kom., M.M.

Pada pertengahan Sep-
tember lalu saya diminta 
untuk memberikan pem-
bekalan materi dengan 
judul ‘Positive Action 
and Authentic Super 
Team’, untuk gerakan 
koperasi mahasiswa dari 
salah satu Universitas 
negeri di Kota Malang. 
Bagi saya ini adalah 
sebuah permintaan jud-
ul materi yang cukup 
menantang dari kalan-
gan mahasiswa. Hal ini 
memang mencerminkan 
bagaimana dinamisnya 
cara berfikir mereka, se-
bagai calon penerus yang 
diharapkan dapat mere-
generasi gerakan koperasi 
di masa depan. Mengapa 
materi tersebut menjadi 
menarik untuk dibahas 
pada artikel kali ini, dan 
apa kaitannya terhadap 
peringatan ulang tahun 
Provinsi Jawa Timur 
yang ke-77, silakan mem-
baca artikel pendek ini 
sampai selesai.
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pelayanan yang sama, tanpa 
membedakan status, golongan 
dan jabatan secara sosial. Inilah 
nilai yang mendasari adanya asas 
gotong royong. 

Kasus viral beberapa bulan 
terakhir mengenai terungkapnya 
salah satu oknum jenderal, yang 
terlibat dalam pembunuhan 
berencana pada jajaran institusi 
kepolisian, membuat kita tersa-
dar akan kembalinya legitima-
si kekuatan penegakan hukum 
yang setara di Indonesia. Para 
pimpinan tidak lagi mendapat-
kan perlindungan khusus, di ka-
renakan pengaruhnya. Tentu nya 
hal ini tidak terlepas dari ke-
beranian ‘Top Leader’ yang juga 
tegas menegakkan peraturan 
tanpa diskriminasi dan pandang 
bulu. Nilai ini yang perlu ditum-
buhkan pada jiwa setiap insan 
koperasi. Penegakkan peraturan 
melalui SOP maupun PERSUS 
yang sesuai dengan AD/ART 
koperasi yang telah ditetapkan 
sangatlah penting. Dalam hal ini 
peran pengawas, penasihat dan 
terutama anggota untuk terus 
aktif memonitor kinerja pengu-
rus demi kesejahteraan bersama.

Selain itu nilai inisiatif dari 
anggota sangatlah berarti da-
lam positive action. Terdapat 
dis kusi menarik dari salah satu 
peserta, di sebuah forum pela-
tihan koperasi. Dia menyam-
paikan bahwa sering kali dalam 
rapat anggota, mereka kesulitan 
menentukan siapa yang akan 
men jadi pimpinan rapat, kare-
na rata-rata anggotanya hanya 
berdiam diri ketika diminta un-
tuk memimpin rapat. Sehingga 
pada akhirnya, harus ditunjuk 
dan terkesan minim inisiatif. 
Fe nome na ini memang terpe-
ngaruh karena adanya kultur 
ata upun budaya organisasi yang 
sudah tercipta sejak awal berdir-
inya. Namun arus informasi dan 
perkembangan media di era 4.0 
ini mestinya mendorong adanya 
perubahan dalam menyatakan 
pendapat. Adanya fitur voting 
atau jajak pendapat dapat mem-
fasilitasi ide yang tidak dapat 
diutarakan secara langsung di 
dalam sebuah forum. Selain itu 
pentingnya agar pengalaman 
memimpin dapat dirasakan dan 
dilakukan oleh setiap anggota 
potensial, sehingga terjadi ko-

reksi dan perbaikan. 
Pada peringatan ulang ta-

hun ke-77 Provinsi Jawa Timur 
ini, penulis ingin mengajak 
semua pihak yang berperan da-
lam pengembangan gerakan 
per koperasian di Jawa Timur 
untuk terus melakukan inova-
si yang sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Salah satunya adalah melalui, 
1. Penyamaan persepsi terha-
dap pentingnya nilai kesetaraan 
dalam asas gotong royong, 2. 
Menanamkan ketegasan da-
lam penegakan nilai organisa-
si yang dijunjung bersama, 3. 
Meningkatkan peran inisiatif 
dari anggota melalui berbagai 
kesempatan dan media yang 
ada. Sehingga dengan adanya 
penerapan aksi positif  (positive 
action) yang berdasarkan kese-
ta raan, kerja tim yang super, 
dari satu kesatuan gerakan ko-
perasi pasti dapat tercipta.  

Nah pertanyaannya, sudah-
kan di organisasi, kelembagaan, 
koperasi kita sudah memili-
ki nilai kesetaraan dan anti 
diskriminasi. Mari menjadi ko-
reksi kita semua.(*)
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Jenjang kenaikan karir, ada-
lah hal yang selalu dihara-
pkan seorang pegawai di 

tempat kerjanya. Karena den-
gan kenaikan karir, maka akan 
meningkatkan penghasilan serta 
tunjangan selain juga prestasi.

Pandemi Covid-19 tak ha-
nya berdampak pada kesehatan, 
tetapi juga karier. Pandemi ini 
memaksa roda bisnis berjalan 
lamban, sehingga perusahaan 
ter paksa mengencangkan ikat 
pinggang, mulai dari pe mo to-
ng an gaji, penundaan promosi, 
sampai pemecatan.

Anda mungkin salah satu 
yang cukup beruntung karena 
pandemi menggagalkan jadwal 
promosi tahunan. 

Penundaan promosi ini ten-
tu membuat kesal. Rencana 
ka rier dan strategi pencapaian 
yang telah disusun rapi jadi be-
rantakan. Meskipun demikian, 
Anda harus bangkit dan memi-
kirkan langkah berikutnya di 
tengah ketidakpastian. Saat ini, 
tunjukkanlah sensitivitas dan 
empati dalam menyikapinya.

1. ANALISIS KESIAPAN
Anda mungkin merasa su-

dah banyak menunjukkan pen-
capaian setahun ke belakang. 
Tentu berhak menerima peran 
dan tanggung jawab yang baru. 
Tunggu dulu. Penilaian atasan 
tidak selalu sejalan dengan yang 
dipikirkan. Hal ini perlu dianti-
sipasi. Jangan terlalu berekspek-
tasi terlalu tinggi sehingga be-
rujung kepada kekecewaan.

Anda bisa menilai diri sendiri 
dengan membuat daftar kelebi-
han dan kekuranganmu. Jangan 
lupa sertakan kesempatan dan 

tantangan yang ada di depan 
mata. Dengan begitu, Anda 
bisa mengidentifikasi beragam 
pilihan alternatif untuk karier 
masa datang.

2. MENYUSUN TIMELINE
Jika melihat kesempatan 

pro mosi, cobalah buat janji un-
tuk bicara dengan atasan. Ha-
ti-hati saat menetapkan waktu 
untuk mengangkat isu kenaikan 
pangkat di saat perusahaan se-
dang melakukan pengetatan. 
Jika sudah yakin memilih wak-
tu yang tepat, buatlah peren-
canaan yang matang sebelum 
berhadapan dengan pemangku 
kepentingan.

Beberapa pekerjaan rumah 
yang perlu dilakukan adalah 
menyusun kata-kata untuk 
pem bicaraan. Kalau perlu, ditu-
lis saja. Selain itu, Anda juga 
dapat memetakan segala kemu-
ngkinan jawaban dari atasan. 
Bisa jadi kamu tidak mendapat-
kan promosi sepenuhnya seperti 
yang terjadi saat tidak ada pan-
demi. Tapi, tawaran untuk pe-
rubahan pangkat atau kenaikan 
gaji sedikit saja sudah merupa-
kan pencapaian tersendiri.

3. DEKATI REKAN KERJA

Anda juga bisa mendekati 
rekan kerja yang sudah men-
capai posisi yang diincar. Anda 
bisa meminta saran darinya saat 
menempuh perjalanan karier. Se-
lain itu, Anda sebenarnya sedang 
menghimpun dukungan untuk 
mencapai tujuan promosi.

Sebelumnya, Anda berpikir 
bahwa perjalanan karier akan 
selalu on track kalau berupaya 
keras untuk menggapainya. 
Kerja keras yang dilakukan sela-
ma ini pasti mendapatkan ganja-
ran yang setimpal.

4. TETAP PROFESIONAL 
DI TEMPAT KERJA

Jika Anda ingin mengeluh, 
menangis, atau merengek, laku-
kanlah dengan teman dan kelu-
arga Anda. Di tempat kerja, dan 
dalam percakapan dengan mana-
jer Anda, lakukan yang terbaik 
untuk membuat semuanya tetap 
profesional. Jika Anda memili-
ki percakapan langsung dengan 
manajer tempat Anda menden-
gar berita itu, bersikap sopan da-
lam menanggapi. Anda mungkin 
ingin mengatakan, “Terima kasih 
telah mempertimbangkan saya.” 
Situasi ini berpotensi canggung 
bagi semua orang, dan respons 
Anda akan dihargai.

Promosi Ditunda karena Pandemi, 
Harus Bagaimana?
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