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Kita pun sudah di peng
hu jung tahun 2022, dan 
se ge ra memasuki tahun 
2023. Selama tahun 2022 
banyak prestasi dan kinerja 
bagus yang ditorehkan Di
nas Ko perasi dan UKM Pro
vinsi Jawa Timur untuk pe
ngembangan koperasi dan 
UMKM.

Provinsi Jawa Timur me
ru  pakan salah satu provinsi 
yang berkontribusi besar ter
hadap pemberdayaan koper
asi dan UKM di Indonesia. 
Ber dasarkan data per 31 De
sember 2021 jumlah kopera si 
aktif di Jawa Timur menca
pai 23 ribu, volume usaha 
mencapai Rp 32,74 triyun. 
Berdasarkan data BPS jumlah 
UMKM sebanyak 9,78 ju
ta.  Kontribusi  KUMKM se
besar 57,81 persen terha dap 
perekonomian Jawa Ti mur.

Rasio Kewirausahaan Jawa 
Timur Tahun 2021 yang di
olah kembali oleh Kemente
rian PPN/Bappenas sebesar 
3,21 persen sedangkan rasio 
nasional sebesar 2,89 persen. 
Tahun 2022 Rasio Kewirau
sahaan Jawa Timur mencapai 
3,52 persen lebih tinggi dari 
nasional 3,31 persen.

Capaian ini tentu tidak lep
as dari segala upaya pember
dayaan koperasi dan UMKM 
yang solid dan sinergis an
tar  stakeholder, termasuk an
tar pemerintahan, baik pusat 
maupun daerah, yang juga 
didukung sumber daya pen
danaan yang memadai baik 
dari APBN maupun APBD. 

Banyak terobosan yang 
di lakukan DisKopUKM Pro
vin si Jawa Timur. Salah sa

tunya berhasil meraih Top 
45 Inovasi Pelayanan Pela
yanan Publik, berkat inova
si Program Pengembang an 
Ekonomi Masyarakat Ber   basis 
Pesantren (EKOTREN) de
ngan Konsep One Pesantren 
One Product (OPOP). Peng
hargaan di te  rima langsung 
Gubernur Jawa Timur dari 
Men PAN RB.

Lalu pada 26 November 
2022, supaya produk kope
rasi dan UKM    mempunyai 
daya saing yang kuat di pas
ar global, Dinas Kopera
si dan UKM Provinsi Jawa 
Ti mur menggelar launch
ing Communal Branding 
menuju Desa Devisa. Kegia
tan berpusat di Agrowisata 
PPG Cluster Durian, Desa 
Sidomulyo, Kecamatan Silo, 
Kabupaten Jember, 

Kegiatan ini merupakan 
kolaborasi Dinas Kope ra
si dan UKM Provinsi Jawa 
Timur dengan Dinas Perke
bunan Provinsi Jawa Timur, 
Dinas Kehutanan Provin
si Jawa Timur, Bank Jatim, 
Universitas Brawijaya Ma
lang, Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia dan Ek
sport Center Surabaya.

Produk kopi yang dikemas 
melalui communal bran ding 
mempunyai merk “JAVEAST 
COFFEE” dan tergabung 
dalam wadah koperasi yang 
terdiri dari beberapa wilayah, 
antara lain Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Silo, Kabupaten 
Jember, Desa Wonosalam, 
Kecamat an Wonosalam, Ka
bupaten Jom bang, dan Desa 
Kare, Kecamatan Kare, Kabu
paten Madiun. (*)

Terobosan Jatim 
di Tahun 2022
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Bertempat di Hotel Bida
kara Jakarta Selatan, Se
lasa (6/12), Kemente

rian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB) Republik In
donesia menggelar kegiatan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik dan Reformasi Birokra
si Menuju Birokrasi Berkelas 
Dunia. 

Beberapa rangkaian acara 
mendukung kegiatan tersebut, 
di antaranya Pemberian Anuger
ah Pelayanan Publik, Penyerah
an Simbolis Hasil Pelaksanaan 
Evaluasi Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah, Akuntabil
itas Kinerja Instansi Pemerintah 
Daerah, dan Penganugerahan 
Zona Integritas 2022.

Untuk Penghargaan Hasil 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, Jawa Timur bersama 
dengan Jawa Barat dan Jawa 
Tengah adalah 3 (tiga) Pemerin
tah Provinsi yang mendapat kan 
predikat A. Sedangkan un tuk 
kategori Top 45 Inovasi Pela ya
nan Pelayanan Publik, Pemerin
tah Jawa Timur meraihnya me
la lui Program Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat Berbasis 
Pesantren (EKOTREN) den
gan Konsep One Pesantren One 
Product (OPOP).

Gubernur Jawa Timur, 
Kho fifah Indar Parawansa, ha
dir langsung untuk menerima 
kedua penghargaan tersebut. 

Sekretaris Kemenpan RB, 
Rini Widyantini, dalam laporan 
panitia mengatakan bahwa un
tuk mendukung kebijakan nasi
onal dan sesuai dengan arahan 
Presiden Jokowi untuk mewu
judkan birokrasi yang efektif 
dan efisien Kemenpan RB sen
antiasa berupaya mendorong 
seluruh instansi pemerintah un
tuk menerapkan kebijakanke
bijakan yang mendukung pen
capaian reformasi birokrasi di 
Indonesia yang berkelas dunia.

“Salah satu upaya tersebut 
dilakukan melalui pelaksanaan 
evaluasi reformasi birokrasi dan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja In
stansi Pemerintah atau SAKIP, 
zona integritas melalui WBK 
dan WBBM, indeks pelayanan 
publik. Kegiatan tersebut dilak
sanakan dalam rangka  good 
governance  yang diharapkan 
mam pu berkontribusi terhadap 

peningkatan kesejahteraan ma
sya rakat,” kata Rini Widyantini. 

Evaluasi terhadap seluruh ke
giatan di atas dilaksanakan pada 
periode Juli sampai November 
2022, dan dari hasil evaluasi 
tersebut Kemenpan RB akan 
memberikan 228 penghargaan.

Membuka kegiatan ini ada
lah Menteri Pendayagunaan 
Apa ratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB) Repu
blik Indonesia, Abdullah Azwar 
Anas. Dalam arahannya Men
pan RB menyampaikan bahwa 
kegiatan ini adalah bagian dari 
upaya untuk mendorong per
cepatan reformasi birokrasi dan 
pelayanan publik di Indonesia.

“Tentu tidak semuanya ter
pilih, tetapi setidaknya kami 
berharap bahwa inovasi yang 
hebathebat ini bisa direplikasi 
oleh kita semuanya,” pesan Az
war Anas.

Gubernur Khofifah me
nga takan EKOTREN OPOP 
dikembangkan dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan mas
yarakat melalui penciptaan lapan
gan kerja dan peningkatan usaha 
pesantren, santri dan alumni. 

“Jawa Timur gudangnya pe
santren menjadi kekuatan pen
didikan dan dakwah. Dengan 
jumlahnya yang sangat besar, 
dalam upaya meningkatkan 
percepatan kesejahteraan ma
syarakat maka pelibatan pondok 
pesantren menjadi sangat pent
ing dan urgen. EKOTREN 
OPOP hadir sebagai pengger

EKO-TREN Raih Penghargaan
Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur menerima 
dua kategori penghar-
gaan dari Kemente-
rian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB) Repub-
lik Indonesia, yaitu Top 
45 Inovasi Pelayanan 
Pelayanan Publik dan 
Penghargaan Hasil Eval-
uasi Pelaksanaan Refor-
masi Birokrasi tahun 
2022. 
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ak kemandirian ekonomi pe
santren untuk mengurangi ke
miskinan dan pengangguran,” 
kata Khofifah.

Dijelaskan Khofifah bahwa 
ada tiga pilar dalam pengem
bangan program ini, Pertama 
pesantrenpreneur, yaitu pem
berdayaan ekonomi pesantren 
melalui koppontren dan badan 
usaha lainnya, di mana sampai 
dengan saat ini ada 750 ponpes. 
Kedua santripreneur, yaitu pem
berdayaan santri menjadi entre
preneur melalui laboratorium 
kewirausahaan dan vokasional 
skill kepada lebih dari 100 ribu 
santri. Ketiga, sosiopreneur, yai
tu pemberdayaan usaha alumni 
pesantren melalui sinergi dan 
kolaborasi dengan usaha ponpes 
dan masyarakat. 

“Pemberdayaan melalui tiga 

pilar tersebut, tentu tidak bisa 
kita lakukan sendiri. Ada banyak 
pihak yang berkolaborasi. Sin
ergi kolaborasi pentahelix baik 
oleh pemerintah/government, 
media, akademisi, bisnis dan 
community,” terang Khofifah.

Dengan kolaborasi, Guber
nur Jawa Timur berharap lima 
aspek fasilitasi yang dilakukan 
mulai dari kelembagaan dan us
aha, SDM, produk, pemasaran 
dan pembiayaan dapat dilaku
kan dengan optimal. Bank In
donesia misalnya telah mem
bantu dalam melakukan kurasi 
produk serta sertifikasi halal, 
pelatihan juru sembelih halal, 
serta banyak lagi kolaborasi 
yang dilakukan. 

Selain itu juga kerjasama 
dengan UNUSA, ITS Suraba
ya, UNISMA, Bank Jatim Sya

riah, Pertamina, Grab, pemeta
an potensi ekonomi oleh ICSB, 
Forum Kerjasama Koppontren 
(FOKKER), RMI, MUI, HIP
SI dalam pengembangan halal 
value chain di 17 ponpes serta 
media publikasi.

Saat ini EKOTREN tel
ah direplikasi oleh 11 kab/
kota yaitu Kota Madiun, Kota 
Probolinggo, Kota Mojoker
to dan Kabupaten Lamongan, 
Magetan, Jombang, Gresik, Bli
tar, Sidoarjo dan Trenggalek, 
Ngawi serta Provinsi Kaliman
tan Selatan. Inovasi ini mudah 
untuk direplikasi karena saling 
berkesinambungan dan meli
batkan semua unsur dalam eko
sistem juga pendekatan pember
dayaan melalui 5 aspek fasilitasi 
mulai kelembagaan hingga pe
masaran. (tim)

Gubernur Jatim menerima penghargaan dari Men-PAN.
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Gubernur Jawa Timur, 
Kho fifah Indar Para
wan sa, tidak saja gencar 

melakukan misi dagang Jawa 
Ti mur di dalam negeri namun 
juga ke luar negeri. Salah sa
tunya ke Mesir, khususnya di 
Alexandria. Misi dagang yang 
berlangsung 23 November ter
sebut dipimpin langsung oleh 
Gubernur Khofifah Indar Para
wansa.

Di Alexandria Gubernur me
la kukan penandatanganan LoI 
dengan Gubernur Alexandria, 
Rabu (23/11) pagi, dan di 
siang harinya Gubernur Khofi
fah melakukan pertemuan den
gan sejumlah pelaku usaha Me
sir di Alexandria. 

Dari pertemuan tersebut 
dibuahkan MoU kontrak ek
spor bernilai total 11 juta USD 
atau sekitar Rp 172,6 miliar un
tuk  komoditas kertas dan  kopi 
dari Jawa Timur ke Mesir. 

“Siang hari ini kita melaku
kan business meeting dengan pe

la ku usaha dari Mesir dengan 
fasilitasi oleh KBRI. Alhamdu
lillah kita tadi melakukan pe
nandatanganan MoU berupa 
kontrak ekspor komoditas kopi 
dan kertas dari Jatim ke Mesir 
dengan nilai 11 juta USD atau 
Rp 172,6 miliar,” kata Guber
nur Khofifah. 

Rincinya, kontrak ekspor 
yang dilakukan yaitu untuk ko
mo ditas kopi bernilai 1 juta 
USD antara industri kopi Jatim 
dengan pengusaha Mesir, Vaka
cis Coffee. Kemudian kontrak 
ekspor kopi Jatim bernilai 5 
juta USD antara industri kopi 
Jatim dengan pengusaha Mesir 
Haggag for Impor. Terakhir, 
kontrak ekspor kertas bernilai 5 
juta USD antara industri Jatim 
dengan pengusaha Mesir Kamal 
Said and Sons. 

“Seluruh kontraknya terse
but adalah tahun 2023 baik un
tuk kertas maupun kopi. Tentu 
saja ini membawa kabar baik 
bagi kita karena akan semakin 

menggairahkan ekspor Jawa Ti
mur,” tegasnya. 

Sepulang dari Mesir, pemba
hasan untuk teknis pengiriman 
komoditas ekspor kopi maupun 
kertas di Jatim ini akan segera 
dilakukan. Pemprov Jatim ber
siap untuk menjadi fasilitator 
agar ekspor tersebut bisa segera 
terealisasi. 

Sementara itu Wakil Duta 
Besar RI untuk Mesir, M. Aji 
Surya, mengatakan kerjasama 
antara Indonesia dan Mesir 
telah terjalin sangat lama dan 
sangat maju. Bahkan di masa 
pandemi perdagangan Indone
sia dan Mesir tetap meningkat 
hingga 56 persen. 

“Dan itu terbukti dari kunju
ngan Ibu Gubernur ke Mesir 
ini, baru sebentar saja sudah 
menghasilkan kontrak puluhan 
juta dolar. Ini membuktikan 
bahwa memang orang Mesir 
telah menaruh trust yang besar 
pada Indonesia,” tegasnya. 

Karena itu ia yakin bahwa 
dengan penandatangan MoU 
berupa kontrak ekspor kali ini, 
Jatim akan mampu menunjuk
kan performa terbaiknya untuk 
ekspor kopi dan kertas ke Mesir. 

“Karena kalau kopi memang 
70 persen kopi Mesir disuplai 
oleh Indonesia. Maka berapa 
pun suplai kopi yang dikirim ke 
Mesir pasti akan diserap karena 
kebutuhannya tinggi,” tegasnya. 

“Maka terima kasih pada 
Ibu Khofifah atas kunjungannya 
ke Mesir karena akan semakin 
meningkatkan perdagangan In
donesia dan Mesir,” pungkasnya. 

Sementara itu Duta Besar 
Mesir untuk Indonesia, Ashraf 
Sulthan, menyambut baik pen
guatan kerjasama yang dilakukan 
antara Pemprov Jatim de ngan 
Alexandria. Bahkan Ashraf men
gaku akan mengawal dan me
mantau penandatanganan Lol 
yang dilakukan antara Pemprov 
Jatim dengan Alexandria.(tim)

Jawa Timur Lakukan
Misi Dagang ke Mesir

Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur Alexandria seusai MoU. 
Tengah: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 
Andromeda Qomariah.
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Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
me lakukan perjanjian 

ker jasama (PKS) dengan Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi 
Sulawesi Selatan tentang Pem
berdayaan dan Pengembangan 
Koperasi.

PKS tersebut merupakan sa
lah satu agenda dalam misi da
gang dan investasi Provinsi Jawa 
Timur ke Sulawesi Selatan, Ka
mis, 17 November 2022, di 
Phi nisi Ballroom Claro Hotel 
Makassar.

Misi dagang dan investasi 
ke Sulawesi Selatan dipimpin 
lang sung oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Para
wan sa. 

Dibuka langsung oleh Gu
bernur Khofifah bersama Gu
bernur Sulawesi Selatan Andi 
Su dirman Sulaiman, gelaran ini 
ber hasil mencatatkan transaksi 
sebesar Rp 240,23 miliar dari 
total 38 transaksi dalam waktu 
selama 8 jam atau transaksi final 
pukul 18.00 WITA.

Di hadapan seluruh tamu un
dangan yang hadir, Gubernur 
Khofifah menyebut bahwa salah 
satu kunci menghadapi industri 
4.0 dan 5.0 adalah kolaborasi. 
Utamanya untuk memanfaatkan 
potensi pasar dalam negeri yang 
sangat besar. Yakni 276 juta jiwa 
penduduk Indonesia.

“Maka kita butuh strong 
colla boration untuk memanfaat
kan potensi besar itu. Karena 
hub Indonesia Timur adalah 
Su lawesi Selatan. Kita harus ba
ngun kolaborasi,” ungkap Gu
bernur Khofifah

Tidak hanya itu, Khofifah 
me nyampaikan bahwa dari to
tal 32 rute tol laut yang ada di 
Indonesia, 27 rute di antaranya 
melewati Surabaya.

“Ini betapa koneksitas laut 
antara Jawa Timur dan Sulawesi 
Selatan menjadi sangat strategis. 
Termasuk dengan hadirnya 3 
provinsi baru di Papua. Maka ini 
akan menjadi supporting system 
bagi penguatan ekonomi dan 
perdagangan di masingmasing 

daerah,” katanya optimis.
Misi dagang kali ini diikuti 

46 pelaku usaha asal Jatim dan 
100 pelaku usaha asal Sulsel. 
Adapun potensi komoditi dari 
Ja wa Timur yang ditawarkan 
an tara lain Produk hasil perta
nian (beras, jagung, bawang 
me rah, bawang putih, bibit ta
naman, sayuran); Produk ha
sil perkebunan (pala, rempah
rempah, coklat, tembakau, 
te pung gaplek); Produk hasil 
pe ternakan (telur, olahan da
ging ayam); Produk hasil peri
kanan (frozen seafood, olahan 
ikan); jasa (ekspedisi/logistik, 
ja sa transportasi laut/kepela
buhan, pemakaian gudang dan 
kebutuhan pameran, perho
telan dan properti) dan lain lain 
(pupuk dolomit, keramik dan 
granit tile, alat kesehatan, mesin 
pengemas, paving blok, batik, 
sambal, palet kayu, garam dan 
sebagainya)

Sedangkan potensi komoditi 
dari Sulawesi Selatan yang akan 
ditransaksikan antara lain Pro

Misi Dagang Jatim ke Sulsel 
Catatkan Transaksi Rp 240,23 Miliar

Gubernur Jatim seusai MoU dengan Gubernur Sulsel.
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duk hasil pertanian (beras, ja
gung, bawang merah); Produk 
hasil peternakan (daging kema
san, ayam potong, sapi potong); 
Produk hasil perkebunan (kopi, 
kacangkacangan, kopra, arang 
batok); Aneka makanan minu
man olahan (aneka keripik, stick 
rumput laut, minuman serbuk 
rempah olahan) dan Lainlain 
(kerajinan rotan, tenun hand-
made, sarung tenun).

Lebih lanjut, gelaran misi 
dagang ini menurut Khofifah 
bukanlah sekadar perdagangan 
ekonomi saja. Melainkan, gelar
an ini sekaligus menjadi ajang 
untuk mengenalkan budaya 
Jawa Timur.

“Seperti tadi ada peragaan 
ba  tik fosil dari Ngawi. Batik ini 
menonjolkan motif pithechan-
thropus erectus. Inilah yang akan 
terus menerus kita bangun sa
ling menguatkan pendekatan 
budaya,” ujarnya

Mantan Menteri Sosial RI ini 
kemudian menjawab keingin
an Gubernur Sulsel yang ingin 
membuat gelaran misi dagang 
di Jawa Timur.

“Kami menunggu kedatang
an strong team dari Provinsi 
Su lawesi Selatan kapan akan 
melakukan misi dagang di Jatim. 
Mudahmudahan pertemuan 
ini terus mendorong semangat 
kita untuk tetap produktif dan 
kita bangun pertemuan pikiran 
dan program antar OPD,” kata 
Khofifah.

Untuk diketahui, hubung
an perdagangan antara Jatim 
de ngan Sulsel bisa dilihat dari 
data yang dirilis oleh BPS di 
mana nilai pembelian (bongkar) 
dari Sulsel ke Jatim sebesar Rp 
432,66 miliar. Sedangkan total 
nilai penjualan (muat) dari Jatim 
ke Sulsel adalah Rp 4,86 triliun. 

Sehingga Jatim mengalami sur
plus dengan Sulsel sebesar  Rp. 
4,43 triliun. Jatim juga berkon
tribusi sebesar 1,68% terhadap 
total nilai penjualan Sulsel dan 
berkontribusi sebesar 22,13% 
terhadap total nilai pembelian 
Sulsel.

Sulawesi Selatan selama ini 
me nyuplai beberapa komodi
tas utama seperti cerutu, pasta 
mentah, jagung pipilan, ker
tas, minuman kalori, roti, bis
kuit dan wafer, minyak kelapa, 
coklat, minyak kelapa sawit, 
dan bahan bangunan dari log
am ke Jawa Timur. Sebaliknya 
Jawa Timur banyak menyuplai 
komoditas minyak kelapa sa wit 
mentah, jagung, gula murni, 
buah yang mengandung mi
nyak, lada, bawang bombay, 
ba han nabati, udang, kacang 
mete, mesin bubut ke Sulawesi 
Selatan.

Dalam kesempatan ini juga 
dilakukan penandatanganan 
Me  morandum of Understand-
ing (MoU) antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan Pro
vin si Sulawesi Selatan tentang 
pembangunan daerah. Tidak 
hanya itu, turut dilakukan pen
andatanganan Perjanjian Ker
jasama (PKS) antar OPD dan 
BUMD serta organisasi lainnya.

Adapun PKS yang dilakukan 
antara lain Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Jawa 
Timur dengan Dinas Perdagan
gan Provinsi Sulawesi Selatan 
tentang kerja sama perdagan
gan, Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur dengan Di
nas Koperasi dan UKM Provinsi 
Sulawesi Selatan tentang pem
berdayaan dan pengembangan 
koperasi, usaha kecil dan me
nengah (KUKM), Dinas Kelau
tan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Timur dengan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Sulawe
si Selatan tentang kerja sama 
bidang kelautan dan perikanan, 
Dinas Pertanian dan Ketahan
an Pangan Provinsi Jawa Timur 
dengan Dinas Provinsi Tana
man Pangan, Holtikultura dan 
Perkebunan Sulawesi Selatan 
tentang kerja sama pembangun
an daerah bidang Pertanian 
dan Dinas Peternakan Provinsi 
Jawa Timur dengan Dinas Pe
ternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Sulawesi Selatan ten
tang fasilitasi pengembangan 
sektor peternakan dan keseha
tan hewan.

Juga ada Dinas Komunikasi 
dan Informatika Provinsi Ja
tim dengan Dinas Komunika
si, Informatika dan Persandian 
Provinsi Sulawesi Selatan ten
tang kerjasama pembangun
an daerah urusan komunikasi 
in formatika persandian dan 
statistik, Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Prov. Jatim 
dan Dinas Pangan Sulsel ten
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tang kerja sama pengembang an 
sektor ketahanan pangan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Prov. Jatim dengan Dinas Per
industrian Prov Sulsel tentang 
kerja sama bidang perin dustrian, 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Prov Jatim dengan Dinas Pena
naman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Prov Sul
sel tentang kerja sama bidang 
penanaman modal dan Badan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Prov. Jatim dengan 
Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Prov. Sulsel ten
tang kerja sama pengembangan 
kompetensi dan sumber daya 
manusia.

Tidak ketinggalan PKS an
tara BUMD Prov. Jatim (PT. 
Jamkrida) Dengan BUMD 
Prov. Sulsel (PT. Jamkrida), 
PT. Loka Refractories Wira Ja
tim dengan PT. Dinamika Era 
Pembangunan Sulsel, PT. Car
ma Wira Jatim dengan Aqiqoh 
Nurul Hayat Sulsel Kerjasa

ma tentang pengadaan bahan 
baku kulit mentah garaman 
sapi, kambing dan domba, PT. 
Adi Graha Wira Jatim dengan 
PT. Sulsel Citra Indonesia Ker
jasama tentang pengembangan 
usaha bidang pemasaran, pem
bangunan, pengelolaan hotel, 
dan Properti Komersial serta 
ada PKS antara PT. Moya Kas
ri Wira Jatim dengan PT. Sul
sel Citra Indonesia Kerjasama 
tentang Perdagangan Komoditi 
Produk Minuman ( Air Minum 
Dalam Kemasan (AMDK) dan 
Sirup).

Gubernur Khofifah dan Gu
bernur Sulsel turut menyaksikan 
penandatanganan komitmen 
transaksi perdagangan antara 
Pelaku Usaha Jawa Timur den
gan Sulawesi Selatan didampin
gi Kadis Perindag Jatim, Kadis 
Perindag Sulsel, Kadin Jatim, 
Kadin Sulsel. Komitmen tran
saksi antara pelaku usaha Jatim 
dengan Sulsel tercatat sebanyak 
7 komitmen yabg nilainya di 
atas 10 milyar dengan nilai Rp. 
124,3 milyar.

“Sesungguhnya seluruh 
MoU ini adalah bagian untuk 
memperkuat perekonomian. 
Ju ga hadir Dirut PT. SIER. Ada 
cabangnya di Pasuruan (PIER). 
Bagi yang ingin mengembang
kan usahanya dan mendirikan 
pabrik, masih ada lahannya,” 
ucapnya

“Ini bisa dilakukan bagi para 
pelaku usaha Sulawesi Selatan 
yang ingin perluasan pabrik,” 
pungkasnya

Sementara itu, Gubernur Su
lawesi Selatan Andi Sudirman 
Sulaiman dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa gelar
an misi dagang ini diharapkan 
mampu dapat mengoptimalkan 
pelaksanaan kerjasama dagang 

dalam cakupan yang lebih be
sar dan lebih luas bagi kedua 
provinsi yang saling mengun
tungkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Sulsel 
dan Jawa Timur.

“Oleh karena itu melalui 
misi dagang ini, saya berharap 
dapat membawa angin segar 
bagi pelaku UMKM dan pelaku 
usaha lainnya. Marilah kita sa
ling membantu utamanya da
lam membangun kembali pere
konomian daerah usai tertekan 
di masa pandemi,” katanya

Lebih lanjut, dirinya men
yampaikan bahwa jika Jatim 
menutup kran pengiriman ba
rang. Maka Sulawesi Selatan 
akan mengalami kesusahan.

“Sebab, seluruh pengiriman 
besibesi dan barangbarang 
impor ini transitnya dari Sura
baya semuanya. Dan inilah yang 
sebenarnya menjadi pengham
bat kita. Tapi saat ini di Sulsel 
sudah membuka port cargo ke 
luar negeri dan ini menghemat 
200 dolar per hari” katanya

“Namun masih banyak yang 
memilih untuk transit di Jawa 
Timur,” lanjutnya

Andi kemudian mengatakan 
bahwa hal tersebutlah yang pa
tut dipelajari oleh Sulsel. Meli
hat penyiapan acara misi dagang 
yang ditempuh dalam 2 bulan 
saja, Andi kemudian menging
inkan agar Sulsel bisa menggelar 
misi dagang di Jawa Timur.

“Sulsel juga harus bisa meng
gelar misi dagang yang persia
pannya hanya 2 bulan namun 
bisa mencapai transaksi hingga 
ratusan miliar,” ujarnya

“Mungkin sekaligus juga 
kita bisa mempelajari hal apa 
yang menjadikan perekonomi
an di Jatim sangat kuat,” pung
kasnya.(tim)
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Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim dan Peme
rintah Kabupa ten Jom

bang menggelar OPOP Expo 
Tahun 2022 di alunalun Jom
bang, 11 sd 13 November 2022. 
Expo dibuka oleh Bupati Jom
bang Mundjidah Wahab dan 
Sekdaprov. Jati, Ady Karyono.

Expo menghadirkan 42 
stand yang memajang produk 
pon dok pesantren, santri dan 
alumni pondok pesantren se 
Jawa Timur.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, An

dromeda Qomariah, dalam la
poran saat pembukaan menga
ta kan bahwa  OPOP Expo 
me nyajikan beragam acara yang 
da pat memberikan informasi, 
wa wasan dan edukasi kepada 
pegiat koperasi dan UKM, teru
tama bagi anggota OPOP.

Kegiatan tersebut melipu
ti pameran produk unggulan   
ang gota OPOP yang terdiri da
ri santripreneur, pesantrenpre
neur dan sosiopreneur, talk
show  pembiayaan  yang 
meng  hadirkan 88 peserta yang 
terdiri dari 50 pengurus  Kop

pontren  dan 38 pembina kope
ra si dan UKM kabupaten/ko ta 
Jawa Timur, penggerak kopera
si dan pengusaha UKM berba
siskan pondok pe santren dengan 
narasumber   Komisi   B  DPRD  
Pro vinsi  Jawa  Timur,  Bank  Ja
tim Syariah, dan Sekretaris 
OPOP Jawa Timur.

Selain itu juga talkshow digi
talisasi keuangan bersama Goto 
Finance, klinik bisnis UMKM 
yang diisi oleh layanan konsul
tasi produk dan sertifikasi ha
lal oleh OPOP training center 
UNUSA, literasi keuangan dan 

DisKopUKM Jatim 
Gelar OPOP Expo di Jombang

Sekdraprov. Jatim dan Bupati Jombang menggunting pita penanda dibukanya OPOP Expo 2022.
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investasi syariah oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Kantor 
Wilayah Jawa Timur, work
shop/pelatihan santri digital 
en trepreneurship, talkshow ber
sama Bank Jatim Syariah dan 
seminar batik bersama Pemerin
tah Kabupaten Jombang.

Minggu (13/11) Expo OPO 
di tutup oleh Asisten 2 Bidang 
Per ekonomian dan Pembangu
nan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. 
Jumadi, M. MT.

Penutupan dihadiri Kepa
la Dinas Koperasi dan UKM 
Kab. Jombang, Drs. Muntholip, 
M.Si., Kepala Dinas Kope ra si dan 
UKM Provinsi Jawa Ti mur, Dr. 
Andromeda Qomariah, M.M., 
Asisten 2 Sekretariat Daerah Ka
bupaten Jombang, Drs. Wign
yo Handoko MSi., Perwakilan 
OJK Regional IV Jawa Timur, 
Bank Jatim Syariah, Pengurus 
OPOP yang ha dir secara virtual 
maupun hadir langsung dari Di
nas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Barat, Kalimantan Selatan, 
Banten, Ka limantan Tengah, Su
lawesi Se latan, Jawa Tengah dan 
Lampung.

Andromeda dalam lapor

an menyampaikan beberapa 
ke giatan yang mendukung 
OPOP Expo di antaranya siner
gi OPOP Trainning Center 
UNU  SA (Universitas Nahdla tul 
Ulama Surabaya) dengan Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur melalui Koppon
tren Corner memfasilitasi pe
ngu rusan NIB dan sertifikasi 
halal, pelatihan/workshop San
tri Digital  Entrepreurship  oleh 
PT Tokopedia dengan peserta 
kurang lebih 100 orang, Digi
talisasi Keuangan oleh Gojek, 
Go to Finance dengan peserta 
kurang lebih 80 orang; semi
nar batik dalam rangka menam
bah wawasan masyarakat dan 
UMKM terkait teknik pengo
lahan batik dan ragam batik 
Jawa Timur dengan peserta 100 
orang, jalan sehat berhadiah 
umroh dan barang elektronik 
lainnya dengan peserta kurang 
lebih 5 ribu orang.

Pada kesempatan yang sama 
pengurus OPOP Kalimantan 
Selatan melakukan studi tiru ke 
Koppontren At Tahdzib Jom
bang mengembangkan kerjasa
ma perdagangan dan hasil budi

daya ikan bawal.
“Apresiasi diberikan kepa

da PT Kompas Gramedia yang 
telah memberikan dana CSR 
Peduli Literasi untuk 20 pon
dok pesantren di Jawa Timur 
berupa buku bacaan senilai Rp 
100 juta disampaikan secara 
simbolis pada  closing ceremo
ny,” kata Andromeda.

Penyelenggaraan OPOP Ex
po Tahun 2022 selama tiga te
lah mencatat omzet dan potensi 
transaksi dagang yang berhasil 
dibukukan mencapai Rp.2,4 mil
yar dengan jumlah kurang le bih 
10 ribu orang pengunjung.

Menutup OPOP Ekspo, Ju
madi menyampaikan pesan Gu
bernur Jawa Timur yang ingin 
menjadikan Jawa Timur sebagai 
pusat ekonomi syariah di Indo
nesia. Ekosistem untuk tumbuh 
kembangnya ekonomi syariah su
dah cukup kuat termasuk kelem
bagaan OPOP. Dalam RP JMD 
Jawa Timur melalui Na wa Bakti 
Satya akan tercapai untuk mas
yarakat Jawa Timur yang mak
mur dan berakhlak mu lia dengan 
semboyan  “Pesantren Berdaya 
Masyarakat Sejahtera.” (tim) 

Suasana 
OPOP 
Expo.
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Pelaku Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) 
perempuan di Jawa Timur 

perlu mengikuti perkembangan 
era digital. Hal ini diperlukan 
agar bisa lebih berdaya saing di 
dunia internasional. Dengan de
mikian bisa meningkatkan pen
dapatan ekonomi, pertumbu
h an ekonomi, dan investasi di 
Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Provin
si Jawa Timur, Adhy Karyono, 
me  nyampaikan hal tersebut 
dalam Workshop Female Tech-
preneur Development bertajuk 
“International Day of Rural 
Wo man”, di Kantor Dinas Ko
perasi dan Usaha Kecil dan Me
nengah, Senin (10/10/2022).

Hadir dalam kegiatan ini Wa
kil Duta Besar Inggris dan Timor 
Leste, Matthew Downing.

Kegiatan ini merupakan ko
laborasi antara DisKopUKM 
Ja wa Timur bersama Kedutaan 
Be sar Inggris Jakarta, UK Tech 
Hub, Tokopedia dan Junior 
Chambers Indonesia.

“Kita tahu bahwa jumlah 
UMKM di Jawa Timur seba
nyak 9,7 juta. Tentunya perlu 
berkembang lebih jauh mengi

kuti perkembangan teknologi 
informasi. Ini merupakan pel
uang besar dan kebutuhan itu 
perlu ada sentuhan sistem infor
masi dan digital, serta pemasa
ran dan sebagainya,” ujarnya.

Kepala DisKopUKM UKM 
Jatim, Andromeda Qomariah,  
menambahkan kegiatan ini se
lanjutnya akan dilanjutkan de
ngan kerja sama di dalam pe
ngem bangan UMKM dalam 
berbahasa Inggris. “Jadi nanti 
akan ada pelatihan seperti itu,” 
kata Andromeda. 

Matthew Downing menje
las kan bahwa Pemerintah In
ggris berkomitmen dalam 
men dukung pertumbuhan eko
sistem kewirausahaan Indonesia 
melalui wirausaha perempuan 

dan UKM.
“UK Tech Hub hadir untuk 

mendukung pertumbuhan eko
sistem digital di Indonesia dan 
berambisi untuk memperkuat 
wirausaha di sektor teknologi, 
inovasi dan pembangunan kap
asitas di sektor teknologi, ter
utama bagi kelompokkelom
pok marginal agar mereka bisa 
memperbaiki mata pencahari
an,” ungkapnya.

Matthew Downing berharap 
dapat bertemu dengan pengu
saha perempuan lokal di acara 
FEMTECH dan belajar tentang 
bagaimana kontribusi mereka 
memberikan dampak yang sig
nifikan bagi pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi di Jawa 
Timur.(tim)

Pelaku UMKM Perempuan
Harus Ikuti Perkembangan Digital

Wakil Dubes Inggris foto bersama Sekdaprov Jatim, KadisKopUKM dan Kadis Perindustrian dan 
Perdagangan Jatim

Wakil Dubes Inggris meninjau stand UKM.
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berapa daerah yang memulai 
pendataan. Masih banyak ken
dala yang ditemui di lapangan 
karena masih belajar semua da
lam hal pendataan lengkap. 

Evaluasi bersama dilakukan 
Kementerian Koperasi dan UKM 
dan BPS Prov. Jatim. Di awal 
pelaksanaan posisi Jawa Timur 
bersaing ketat dengan Jawa Ten
gah dan Jawa Barat. Pada tahap 
berikutnya terdapat penurunan 
target dari 1,9 juta menjadi 1,39 
juta. Dan di akhir waktu pen
dataan telah tercapai 1.123.691 
data (80,81 persen).

Pada rapat koordinasi kali 
ini diberikan sejumlah apresi
asi penghargaan kepada daer
ah yang tidak mengalami 
penurunan target karena mem
punyai potensi bagus tetapi 
dapat mencapai 100 persen leb
ih dalam hal pendataan, yaitu 

Kategori Capaian Data Terbaik 
Kab. Probolinggo 80.286 data; 
Kab. Ngawi 50.450 data dan 
Kab. Magetan 49.077 data.

Kabupaten Blitar meraih 
penghargaan Kategori Percepa
tan Paling Optimal sejumlah 
34.041 data. Kategori Capa
ian Data terbanyak diraih Kab. 
Malang 99.435 Data. Kategori 
Enumerator Terbaik adalah 
Dian Nurvika (Kab. Bojone
goro) 6.118 data. Kategori 
Verifikator terbaik diraih Titik 
Lestari (Kota Surabaya) 5.054 
data dan Kategori Koordinator 
Terbaik adalah Nur Holik (Kab. 
Jember) 3.515 data.

Selamat atas kerja keras Tim, 
sinergi yang luar biasa antara 
Dinas Kabupaten/Kota, BPS 
Prov. Jatim dalam mendukung 
tercapainya Pendataan Lengkap 
KUMKM Jawa Timur. (Tim) 

Memberi apresiasi  ke
pada para  pihak yang 
te lah mendukung 

pe laksanaan  Pendataan Leng
kap KUMKM Tahun 2022 di 
Provinsi Jawa Timur, Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur menyelenggarakan 
Rapat Koordinasi Capaian Akh
ir  Pendataan Lengkap KUM
KM Tahun 2022 di Provinsi 
Jawa Timur.

Kegiatan yang bertempat di 
Hotel Swiss Belinn Airport Ju
an da Sidoarjo, Jumat, 9 Desem
ber 2022, dihadiri perwakilan 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Timur, Nur Jan
nati Rokimah, dan undangan se
jumlah 152 orang terdiri atas 29 
kepala dinas yang membidangi 
koperasi dan usaha mikro, ver
ifikator, koordinator enumera
tor, enumerator dan tim pokja 
provinsi/kabupaten/kota.

Arina Nur Fauziyah, Peren
cana Ahli Muda Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur, 
mengatakan tujuan diadakannya 
kegiatan ini adalah untuk pem
berian apresiasi kepada para pi
hak yang telah mendukung 
pelaksanaan  Pendataan Leng
kap KUMKM Tahun 2022 di 
Provinsi Jawa Timur.

Mewakili Kepala Dinas Ko
perasi dan UKM Prov. Jatim, 
Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Prov. Jawa Timur, Veron
ica Ratih Murwani R.A., me
nyampaikan bahwa pendataan 
lengkap ini telah dimulai pada 
April 2022. Namun hanya be

DisKopUKM Jatim Beri Apresiasi Pendukung 

Pelaksana Pendataan Lengkap 
KUMKM Tahun 2022

SekdisKopUKM Jatim bersama penerima penghargaan pendata-
an lengkap UMKM.
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Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa 
Timur menggelar 

“Roadshow SERGAP (Seran
gan, Gabungan dan Pembi
naan) Benchmarking dan Best 
Practicing” di empat Ba korwil 
di Jawa Timur. Kegiatan yang 
merupakan program ba ru Dis
KopUKM Jatim ini ber tujuan 
untuk meningkatkan performa 
pembinaan koperasi agar leb
ih optimal dan sesuai Per aturan 
Menteri Koperasi dan UKM RI 
Nomor 9 Tahun 2018.

Roadshow SERGAP perta
ma kali diadakan di Bakorwil 
Ma lang, Jumat (30/9), di Aula 
Best Academy Koperasi Ber kah 
Sesama Jawa Timur di Kota Ba
tu. Membuka kegiatan ini ada
lah Kepala Bidang Kelemba gaan 
dan Pengawasan, Cepi Sukur 
Laksana, yang mewakili Kepa
la Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur. 

Dalam arahannya Cepi Sukur 
Laksana menyampaikan tujuan 
kegiatan SERGAP ini melaku
kan pembinaan bersama secara 
komprehensif.

“Pembinaan itu Dinas Kope
ra si dan UKM Prov. Jatim ada 
lima, yaitu pembinaan di bidang 
kelembagaan, pendidikan dan 
peningkatan SDM baik UMKM 
dan koperasi, pembinaan usaha 
koperasi di sektor riil, pembi
naan di bidang pembiayaan dan 
pembinaan di bidang pemasa

ran,” kata Cepi.
Dalam roadshow SERGAP 

ini Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. Jatim memberikan pela ya
n an konsultasi perijinan kope
rasi (IUSP, ijin cabang), konsul
tasi hukum bagi KUMKM, 
kon sultasi pengembangan pro
duksi (merk, HAKI, halal), ak
ses modal dan pembiayaan dan 
pemasaran produk.

Karena itu kegiatan ini me
maksimalkan layanan yang di
miliki oleh Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur agar 
lebih bisa dirasakan manfaatnya 
oleh pelaku KUKM di wilayah 
kerja Bakorwil Malang. Dalam 
kegiatan ini DisKopUKM Ja
tim beranggotakan petugas dan 
tenaga ahli dari masingmasing 
bidang teknis untuk memberi
kan layanan informasi dan pem
binaan sesuai dengan kewena
ngannya masingmasing.

Masih bulan Oktober 2022, 
Roadshow SERGAP di lang sung
kan di Bakorwil Bojonegoro, 
Ra bu (19/10) siang. Ke giatan 
ber langsung di aula Ko perasi 
Karyawan Redrying Bojonegoro 
(Ko perasi Kareb) tersebut dibuka 
Kepala Bidang Kelembagaan dan 
Pengawasan Dinas Koperasi dan 
UKM Pro vinsi Jawa Timur, Cepi 
Sukur Laksana, SH., M.M.

Sebagai narasumber SER
GAP Ketua Koperasi Kareb, 
H. Sutrisno, SH., dan Direktur 
Koperasi Kareb, Sriyadi Purno

mo, SE., MM. Sebanyak 60 
orang perwakilan koperasi dan 
UKM di Bojonegoro mengikuti 
kegiatan ini.

Unin Rosini, perajut boneka 
dari Bojonegoro, menyambut 
ba ik adanya kegiatan roadshow 
ini.

“Saya sangat antusias ikut 
konsultasi ini, terutama terkait 
dengan merk usaha saya, Ga
wek no, karena saya buta hu
kum,” kata wanita yang tinggal 
di Kelurahan Mojokampung, 
Kec. Bojonegoro ini.

Selain konsultasi hukum, 
alumni Poltekes Jogjakarta Ju
rusan gizi ini juga mengikuti 
konsultasi pemasaran dan pem
biayaan.

Pada 2 November 2022 
Road show SERGAP digelar di 
wilayah kerja Bakorwil Madiun. 
Kegiatan yang berlangsung di 
aula Koperasi Konsumen Ber

DisKopUKM Roadshow 
SERGAP di 4 Bakorwil
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kah Mulia Dinar (BMD) Sya
riah, Dolopo,  Kabupaten Ma
diun dihadiri kurang lebih 75 
orang pelaku KUKM (KUKM) 
dari wilayah kerja Bakorwil Ma
diun yang ingin mendapatkan 
layanan dan informasi secara 
cumacuma dari Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Mengawali kegiatan di Ma
diun, Branch Manager Kope

ra si Konsumen BMD Syariah 
Cabang Dolopo, Ajis Setiawan, 
menceritakan mengenai awal 
berdirinya BMD Syariah sampai 
bisa berkembang pesat seperti 
saat ini dengan memiliki anggo
ta sebanyak 29.394 orang dan 
42 kantor cabang yang tersebar 
di wilayah Madiun, Ponorogo, 
Magetan dan Ngawi. 

Dalam arahannya Cepi Sukur 

Laksana berpesan agar kopera
si yang belum mempunyai ijin 
usa ha simpan pinjam agar segera 
mengurusnya, karena itu terkait 
dengan legalitas usahanya. 

“Dari 962 koperasi binaan 
Provinsi Jawa Timur yang mem
punyai ijin usaha simpan pin
jam baru sekitar 100 koperasi, 
tentunya ini sangat sedikit jika 
dibandingkan dengan total po
pulasi koperasi binaan Provinsi 
Jawa Timur. Nah ini terus kami 
dorong kepada temanteman 
koperasi untuk mempersiapkan 
ijinnya agar tidak bermasalah 
dengan hukum di kemudian 
hari, karena ijin usaha simpan 
pinjam harus ada bagi koperasi 
yang bergerak di sektor keuan
gan,” kata Cepi.

Bakorwil Jember menjadi 
tempat terakhir bagi Roadshow 
SERGAP. Bertempat di aula Di
nas Koperasi dan UKM Kabu
paten Banyuwangi, SERGAP 
dilangsungkan pada Kamis, 1 
Desember 2022, dengan meng
hadirkan narasumber Koperasi 
CU Sang Timur Banyuwangi.

Dikatakan oleh Cepi Sukur 
Laksana, “Sergap ini merupa
kan program yang baru dari 
Dinas Koperasi dan UKM Jawa 
Timur, yaitu untuk memberikan 
pembinaan kepada koperasi dan 
UKM untuk mendekatkan pe
layanan terhadap masyarakat se
lain itu juga memberikan prak
tek secara langsung bagaimana 
menjadi koperasi dan baik yang 
baik sekaligus memberikan con
toh membuat  benchmarking 
dan best practicing  dengan na
ras umber dari koperasi yang su
dah besar.” (res)

Sergap di Batu.
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Supaya produk koperasi dan 
UKM    mempunyai daya 
saing yang kuat di pas

ar global, Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur pada 
Rabu (26/10), bertempat di 
Agrowisata PPG Cluster Duri
an, Desa Sidomulyo, Kecamatan 
Silo, Kabupaten Jember, meng
gelar Launching Communal 
Branding menuju Desa Devisa.

Kegiatan ini merupakan ko
laborasi Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur den
gan Dinas Perkebunan Provinsi 
Ja wa Timur, Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur, Bank Ja
tim, Universitas Brawijaya Ma
lang, Lembaga Pembiayaan 
Eks por Indonesia dan Eksport 
Center Surabaya.

Communal Branding meru
pakan kegiatan peningkatan 
kualitas produk, kapasitas ke
lem bagaan, dan peningkatan 
ka pasitas sumber daya manusia 
serta untuk pengembangan pro
mosi dan pemasaran di bawah 
satu merek yang dapat diman
faatkan oleh masyarakat (com
munity) secara bersamasama. 

Produk kopi yang dikemas 
me lalui communal branding 
mempunyai merk “JAVEAST 
COFFEE” dan tergabung da
lam wadah koperasi yang terdiri 
dari beberapa wilayah, antara 
lain Desa Sidomulyo, Kecama
tan Silo, Kabupaten Jember, 
De sa Wonosalam, Kecamatan 
Wo nosalam, Kabupaten Jom
bang, dan Desa Kare, Kecama
tan Kare, Kabupaten Madiun. 

Keuntungan dengan ada
nya communal branding adalah 
me libatkan multi pihak dengan 
ke mampuan yang spesifik dari 
ma singmasing stakeholder. 
Ke ter libatan ini adalah wujud 
dari ko laborasi pentahelix yang 
meli batkan pemerintah, aka

demisi, bis nis, masyarakat dan 
juga media.

Salah satu yang mendorong 
kenapa kopi menjadi komodi
tas yang menarik untuk dikemas 
melalui kegiatan ini adalah kare
na Indonesia tercatat sebagai 
negara pengekspor kopi terbesar 
di dunia. BPS mencatat bebera
pa negara yang menjadi tujuan 
ekspor kopi Indonesia pada ta
hun 2021 antara lain Amerika 
Serikat dengan volume    57,7 
ju ta kilogram dan nilai sebesar 
US$194,8 juta, Mesir dengan 
volume 48,5 juta kilogram dan 
nilai US$89,1 juta, Spanyol de
ngan volume 33 juta kilogram 
dan nilai US$57,5 juta, Malay
sia dengan volume 29,1 juta ki
logram dan nilai US$49,1 juta, 
dan Jepang dengan volume 25,1 
juta kilogram dan nilai US$61,9 
juta.  Khusus untuk Jawa Timur 
adalah produsen terbesar kopi 
ke5 di Indonesia setelah Sumat
era Selatan, Lampung, Sumatera 
Utara dan Aceh.

Mewakili Gubernur Jawa Ti
mur dalam Launching Commu
nal Branding adalah Plt. Asisten 
Perekonomian dan Pembangu
nan Setda Prov. Jatim, Jumadi. 
Dalam arahannya Jumadi men
yampaikan bahwa kegiatan ini 
adalah salah satu misi dari Gu
bernur Jawa Timur dalam men

jamin continuity, karena perma
salahan yang dihadapi selama ini 
salah satunya dari continuity. 

“Ekspor kita  selama ini ber
masalah di continuitynya, di 
samping juga qualitynya, tapi 
itu sudah mampu kita atasi. Ibu 
Kadis Koperasi dan UKM Jawa 
Timur sudah mendesain kegia
tan ini yang merupakan bagian 
dari misi Ibu Gubernur men
ciptakan communal branding 
untuk mengantisipasi kelemah
an pada continuity, sehingga ini 
menjadi solusi untuk permasala
han tersebut,” kata Jumadi. 

Ditambahkan Jumadi, “Apa 
yang kita produksi termasuk 
bagian yang paling hulu di area 
rural di Desa Sidomulyo, Keca
matan Silo, ini menjadi bagian 
penting untuk mentrigger pasar 
dengan communal branding se
hingga kita harapkan nanti ada 
komoditi lainnya yang menjadi 
bagian penting untuk konstruk
si communal branding.

Kegiatan launching comunal 
branding dirangkaikan dengan 
kegiatan pelepasan joint ekspor 
perdana secara simbolis produk 
kopi sebanyak 18 ton menu
ju negara Mesir bekerja sama 
dengan PT. Olam Indonesia, 
penyerahan simbolis sertifikat 
HACCP, penyerahan simbolis 
sertifikat halal, penyerahan sim
bolis sertifikat merk, penyerah
an simbolis SK Perhutanan So
sial, penyerahan simbolis hibah 
alat ekonomi produktif kelom
pok Tani Hutan/Perhutanan 
Sosial, penanaman simbolis 
bibit untuk penghijauan dari 
area persemaian, peninjauan 
pameran produk UKM binaan 
Dinas Koperasi dan UKM, Di
nas Kehutanan dan Pemerintah 
Desa Sidomulyo Jember, serta 
penyerahan 1000 bibit kepada 
masyarakat. (Tim)

Launching Communal Branding Menuju Desa Devisa

Atasi Continuity Ekspor Kopi Jatim

Launching Communal Brand-
ing di Jember.



BERITA

EDISI 04 | 2022 | OKTOBER-NOPEMBER-DESEMBER 17

Kegiatan usaha membu
tuhkan strategi yang te
pat untuk pengemba

ngan usahanya. karena itu gu na 
meningkatkan wawasan pa
ra pelaku koperasi dan UKM 
(KUKM) mengenai penting
nya strategi yang tepat untuk 
mengembangkan usahanya, 
Di nas Koperasi dan UKM pada 
Kamis (17/11) menggelar dua 
pelatihan sekaligus.

Pelatihan tersebut yaitu Pela
tihan Singkat IT Entrepeneur 
dengan tema “Optimalisasi 
Penggunaan WA Bisnis dan Tik
tok” di ruang Aria Wirjaatmadja 
dan “Pelatihan Singkat Mana
jerial dengan tema Keuangan 
Sederhana bagi Pengemban
gan UKM”  di gedung Klinik 
KUKM BDC Jawa Timur. 

Peserta yang hadir pada 
kedua pelatihan tersebut ma
singmasing 25 orang yang be
rasal dari pusat Koperasi PWRI 
(Purna Wirawan Republik In
donesia) Jawa Timur dan pelaku 
KUKM yang telah mendaftar 
melalui tautan yang telah dise
diakan penyelenggara. 

Pemateri pelatihan pertama 
adalah Dian Natale bersama 
TimEast Java Super Coridor di 
Bakorwil III Malang yang men
jelaskan kiatkiat pemanfaatan 
Whatsapp dan TikTok untuk 
me nunjang pemasaran secara 
di gital. Dian memberikan tips 
Fitur WA Bisnis, yaitu Profil 
Bisnis, Katalog Produk, Salam, 
Pesan di Luar Jam Kerja, Balas 
Cepat dan Label.

Sedangkan untuk pelatihan 
kedua menghadirkan pemateri 

Tenaga Ahli Dinas Koperasi dan 
UKM Jawa Timur, Lutfie Nur
zamanie, serta dari CV. Karya 
Pinasthika Konsultan Kabupat
en Kediri, Adi Setya Allibasa.

Dwi Setyawati, Analis Ke
bijakan Ahli Muda, menyam
paikan dalam laporannya bahwa 
pelatihan pertama yang terkait 
IT Entrepeneur bermaksud un
tuk mengembangkan usaha ko
perasi serta bertujuan agar pe
serta dapat memahami manfaat 
dan pentingnya pengenalan me
dia sosial dalam pengembangan 
usaha; memahami strategi da
lam meningkatkan produk; cara 
pemasaran digital; menjangkau 
target konsumen secara cepat, 
tepat dan luas dan sebagai sara
na efektif dan mampu mempro
mosikan produk. 

Kemudian untuk pelatih
an kedua yang terkait dengan 
manajerial, diharapkan peser
ta dapat memahami manfaat 
dan pentingnya menggunakan 
strategi pengembangan usaha, 
dapat memenuhi target pasar 
yang pada akhirnya berimbas 
pada peningkatan omzet keun
tungan.

Mewakili Kepala Dinas 
Ko perasi dan UKM Provin
si Jawa Timut, Kepala Bidang 
Produksi dan Restrukturisa
si Usaha, Susanti Widyastuti, 
menyampaikan, saat pandemi 
berlangsung 2 tahun terakhir, 
UKM yang terdampak cukup 
berat masih tetap bisa melaku
kan kegiatan dengan baik, 
melakukan pemasaran melalui 
online tanpa harus membuka 
lapak ataupun offline. 

Kontribusi UMKM pada 
PDRB Jawa Timur sebesar 
57,81 persen. Ini memberikan 
peluang Jawa Timur semakin 
bangkit, perekonomian kembali 
pulih.

“Kegiatan ini merupakan 
wujud sinergitas Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jatim dengan 
DPRD Prov. Jatim. Semoga 
pelatihan ini dapat memberi
kan kemanfaatan bagi peserta 
dan dapat mengantarkan UKM 
Jawa Timur semakin naik kelas. 
De ngan UKM naik kelas akan 
lebih mudah melakukan pe
masaran secara   nasional mau
pun internasional,” kata Susi.

“Pelatihan dengan menggu
nakan gadget ini menjadi hal 
yang sangat penting. Hand
phone ini tidak hanya untuk sel
fie saja tetapi dapat digunakan 
sebagai sarana menggenggam 
dunia dalam tangan. Informasi 
pasar dapat diketahui melalui 
barang yang sangat kecil ini”, 
Susi menutup pesan. (Tim) 

DisKopUKM Jatim Beri Pelatihan IT 
Manajerial ke Pelaku KUMKM

Suasana pelatihan IT Manaje-
rial.
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Layanan konsultasi hukum di OPOP Expo.

Asisten 2 Bidang 
Perekonomian 

dan Pem ba ngun-
an Provinsi Jawa 

Timur, Jumadi, 
me nye rakan 

secara simbolis 
bantuan simbolis 

CSR Gramedia 
ke perwakilan 

ponpes.

KadisKopUKM Jatim memberikan sambu-
tan pada penutupan Expo OPOP.

Asisten 2 Bidang Pere-
konomian dan
Pembangunan Provin-
si Jawa Timur, Juma-
di, menyerahkan piala
ke pemenang lomba.
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Cepi Sukur Laksana memberi 
sambutan pembukaan Sergap 
di Bojonegoro.

Layanan konsultasi Sergap di Madiun dan Bojonegoro.

Sergap Banyuwangi.
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Mewakili Pemerintah 
Pro vinsi Jawa Timur, 
Asisten I Bidang Pe

merintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Prov. 
Jawa Timur, Benny Sampirwan
to  menerima kunjungan Tim 
Va lidasi Lapangan Kementerian 
Dalam Negeri Republik Indo
nesia. Ikut serta mendampingi 
menerima Tim Validasi Lapan
gan,  Sekretaris Dinas Kopera
si, Usaha Kecil dan Menengah 
Prov. Jawa Timur, Veronica Ra
tih Murwani R.A. beserta para 
Kepala Bidang, Senin (28/11), 
bertempat di Ruang Aria Wiria
atmadja.

Tim Validasi Lapangan yang 
berkunjung terdiri dari Dewan 
Juri  IGA (Innovative Govern
ment Award)  Tahun 2022 di
pimpin oleh  Direktur Kawasan 
Per kotaan dan Batas Negara 
Ditjen Bina Administrasi Wi la
yah Kemendagri, Amran Jama
ludin.

Sekretaris EKOTREN 
OP OP Jatim, Ghofirin, me
nyampaikan bahwa program 
pe ngembangan ekonomi berba
sis pondok pesantren melalui 
OPOP Jawa Timur yang hingga 
saat ini telah diikuti 750 pondok 
pesantren di Jawa Timur. Diren
canakan tahun 2023 akan genap 
diikuti 1000 pondok pesantren. 
Program ini merupakan pro
gram prioritas Gubernur Jawa 
Timur dan    Wakil Gubernur 
Jawa Timur untuk meningkat
kan kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah Propinsi Jawa Ti
mur memberikan perhatian 
yang serius dalam menjadikan 
pe santren sebagai agen pening

katan kesejahteraan masyarakat 
dengan melibatkan santri dan 
alumni pondok pesantren.

Menyambut kedatangan tim, 
Benny mengatakan bahwa ke
datangan tim memiliki makna 
strategis bagi Jawa Timur kare
na meyakini kehadiran Amran 
bersama tim akan memberikan 
spirit dan motivasi bagti kita 
untuk memberikan yang terbaik 
bagi Jawa Timur.

Pondok pesantren di Jawa 
Ti mur memiliki posisi strate
gis, sebagai lembaga pendidikan 
dan dakwah serta sebagai wadah 
memberdayakan masyarakat 
yang dapat meningkatkan kese
jah teraan umat. Berdasarkan 
Data Kanwil Kemenag Semester 
I Tahun 2022 terdapat 6.438 
pondok pesantren, jumlah san
tri lebih dari 995.300. Target 
1 juta santri wirausaha, 1.000 
produk unggulan pesantren dan 
1.000 sociopreneur.

Beberapa hal yang sudah 
dilaksanakan di antaranya Serti
fikasi Dewan Pengawas Syariah, 
Sertifikasi Pengelola Ritel, Juru 
Sembelih Halal, Sertifikasi Pro
duk Halal, Pelatihan Coding, 
bu didaya pakan ternak, aplika
si OPOP Mart, Samsat OPOP, 
Kartu Santri OPOP, Kartu 

OPOP Jatim Berdaya, Agen Pos 
Pesantren dan OPOP Training 
Center Unusa. Tersedia Ja
tim BejoBelanja Online untuk 
memfasilitasi pemasaran pelaku 
UKM OPOP Jatim.

Mewakili Dewan Juri, Amran 
menyampaikan bahwa tim akan 
memvalidasi data yang sudah 
masuk. Penilaian yang dilihat 
antara lain apakah ada pemba
ruan/inovasi yang bermanfaat 
ba gi masyarakat, pelaksanaan 
pe merintahan, khususnya pela
yanan publik, berlangsung se cara 
efektif dan efisien, kewenangan 
inovasi dan aplikatif. Akan dili
hat yang terbaik secara nasional.

“Semoga inovasi yang te
lah dilakukan Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jatim ini men
dorong pelayanan kepada mas
yarakat lebih baik ke depann
ya. Sudah banyak stakeholder 
yang terlibat. Ini merupakan hal 
yang sangat baik. Menjadi pen
dorong untuk terus berinova
si,” pesan Amran.

Turut hadir menyambut Tim 
Validasi Lapangan Pengasuh 
Pondok Pesantren Ihya’us Sun
nah Al Hasani Kabupaten Jem
ber dan Pondok Modern Sum
ber Daya AtTaqwa (Pomosda) 
Kabupaten Nganjuk. (Tim)

Tim Validasi Lapangan
Kemendagri ke DisKopUKM Jatim

Tim Validasi Lapangan Kemendagri bersama jajaran Tim Eko-
tren OPOP Jatim
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Bertempat di Hotel Grand 
Mercure Margorejo Su
ra  baya, RabuJumat (2

4/11), Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Provinsi 
Jawa Timur menyelenggarakan 
Ra pat Koordinasi Monitoring 
dan Evaluasi Kegiatan Strategis 
Dana APBN Tahun 2022. 

Hadir sebagai Peserta Rapat 
Koordinasi sejumlah  86 orang 
terdiri dari  perwakilan    dinas 
yang membidangi koperasi dan 
usaha mikro dari 38 kabupa
ten/kota se – Jawa Timur, Ke
tua Pokja dari 29 kabupaten/
ko ta yang melaksanakan Pen
dataan Lengkap KUMKM Th. 
2022 serta Unit Kerja internal.

Sekretaris Dinas, Veronica 
Ra tih Murwani Retnaning As
tuti, dalam laporan panitia men
yampaikan bahwa dilaksanakan
nya kegiatan Rapat Monitoring 
dan Evaluasi Kegiatan Strategis 
ini adalah untuk dapat melaku
kan pengawasan dan evaluasi 
atas pelaksanaan kegiatanke
giatan strategis yang didanai 
APBN Tahun 2022. 

Bertujuan  untuk mendapat
kan informasi hasil pengawasan 
dan evaluasi pelaksanaan ke
giatan strategis di daerah yang 
didanai APBN pada tahun 
2022 serta rencana pelaksanaan 
ta hun 2023  sehingga dapat 
men jadi acuan bagi provinsi 
mau pun kabupaten kota di Jawa 
Timur dalam menyusun kegiat
an tahun 2023 yang didanai 

oleh APBN.
Melalui saluran zoom, Kepa

la Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah Provinsi Jawa 
Ti mur, Andromeda Qomari
ah, menyampaikan bahwa Jawa 
Timur merupakan salah satu 
provinsi yang berkontribusi be
sar terhadap pemberdayaan ko
perasi dan UKM di Indonesia. 
Berdasarkan Data per 31 De
sember 2021 jumlah koperasi 
ak tif di Jawa Timur mencapai 
23 ribu, volume usaha menca
pai Rp 32,74 triyun. Berdasar
kan data BPS jumlah UMKM 
sebanyak 9,78 juta.   Kontribu
si  KUMKM sebesar 57,81 per
sen terhadap perekonomian Ja
wa Timur.

Rasio Kewirausahaan Jawa 
Ti mur Tahun 2021 yang diolah 
kembali oleh Kementerian PPN/
Bappenas sebesar 3,21 persen 
sedangkan rasio nasio nal sebesar 
2,89 persen. Tahun 2022 Rasio 
Kewirausahaan Ja wa Timur men
capai 3,52 persen lebih tinggi 
dari nasional 3,31 persen.

Capaian ini tidak lepas dari 
segala upaya pemberdayaan ko
perasi dan UMKM yang solid 
dan sinergis antar  stakeholder, 
termasuk antar pemerintahan, 
baik pusat maupun daerah, yang 
juga didukung sumber daya 
pen danaan yang memadai baik 
dari APBN maupun APBD. 

“Oleh sebab itu, pertemuan 
kali ini cukup penting karena 
akan membahas kegiatanke giat 

an strategis yang didanai oleh 
APBN Kementerian Koperasi 
dan UKM,” kata Andromeda.

Strategi pendataan dapat 
dilakukan untuk mencapai tar
get yang telah ditentukan, yai
tu dengan menggunakan data 
Penerima Bantuan Sosial, Data 
BPUM dan data lain yang su
dah dimiliki kabupaten/kota 
dan disesuaikan dengan form 
yang ditentukan.

Harapan kami, capaian tar
get pendataan akan lebih cepat. 
Kabupaten/kota konsisten dan 
komitmen terhadap upaya pen
dataan ini. Karena ini merupa
kan bagian dari proses melaku
kan kegiatan pemberdayaan 
ko perasi dan UKM di masa 
datang.

Program lain yang perlu 
mendapatkan perhatian adalah 
Patenpreneur (Pahlawan Tum
puan Ekonomi Negeri) dari 
Deputi Kewirausahaan Kemen
terian Koperasi dan UKM yang 
memfasilitasi entrepreneur da
lam konsultasi bisnis dan pen
dampingan usaha. Demikian 
juga dengan program Koperasi 
Moderen dan UKM Go Global.

Pengembangan kewirausa ha
an dan transformasi digital yang 
didukung oleh pendataan yang 
komprehensif harus menjadi fo
kus kita bersama dalam pember
dayaan koperasi dan UM KM. 
Mengingat bahwa tan tangan 
eko nomi ke depan yang masih 
cu kup berat. (*)

Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Strategis Tahun 2022



EDISI 04 | 2022 | OKTOBER-NOPEMBER-DESEMBER22

BERITA

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
menggelar Rapat Koor

dinasi Satgas Pengawas Kopera
si di Jawa Timur. Kegiatan yang 
ber langsung Kamis (3/11) di 
Hotel Harris Kota Malang ini 
dalam rangka  koordinasi dan 
me nyatukan persepsi tentang 
arah kebijakan pengawasan ko
perasi di Jawa Timur oleh tim 
Satgas Pengawas Koperasi Jawa 
Ti mur.

Jumlah peserta yang hadir 
pada kegiatan ini kurang lebih 
100 peserta yang terdiri dari 
Pegawai Negeri Sipil pada di
nas yang membidangi koperasi 
di tingkat provinsi dan kabupa
ten/kota yang telah masuk Su
rat Keputusan Satgas Pengawas 
Koperasi.

Membuka kegiatan ini ada
lah Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, 
An dromeda Qomariah. Dalam 
sambutannya Andromeda me
nyampaikan bahwa  kontribu
si  koperasi dan UMKM  terha
dap  PDRB Jawa  Timur  tahun 
2021 sebesar 57,81 persen.

“Maka tidak salah apabi
la backbone perekonomian Ja
wa  Timur adalah KUMK M,” 
ujar Andromeda.

Selanjutnya Androme da 
mem  beberkan data yang me
nun jukkan  support KU M KM 
ter hadap pereko no   mian Jawa 
Timur relatif besar. “Berdasarkan 
data ODS Kementerian Koper
asi per 30 September 2022 jum

lah koperasi di Jawa Timur men
capai 23.024 koperasi aktif yang 
beranggotakan 3,99 juta orang. 
Dari sisi kinerja koperasi, volume 
usaha  mencapai Rp 32,74  tril
yun dan SHU sebesar Rp 1,30 
trilyun,” papar Andromeda.

Andromeda mengatakan 
bah wa  dalam rangka optimali
sasi pengawasan maka perlu 
di terbitkan Peraturan Khusus 
(Per sus) sebagai panduan dan 
kendali dalam pengelolaan ko
perasi. Persus ini masih belum 
menjadi perhatian koperasi se
hingga masih banyak yang be
lum menerbitkan. 

”Persus sangat penting un
tuk mengatur berbagai hal ter
kait dengan kebijakan pengu
rus maupun clue-clue penting 
dalam pengambilan keputusan 
saat rapat anggota yang telah 
disepakati bersama. Dengan de
mikian, adanya Persus ini maka 
pengelolaan koperasi akan le
bih baik dan terukur karena apa 
yang dilakukan pengurus telah 

sesuai dengan peraturan perun
dangundangan yang berlaku,” 
pesan Andromeda.

Terkait dengan pengawasan 
koperasi Andromeda menyam
paikan bahwa Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur 
memiliki beberapa program ke
giatan untuk mengoptimalkan 
fungsi pengawasan, antara lain 
Bedah Koperasi, peningkatan 
pelaksanaan Rapat Anggota 
Ta hunan (RAT),  peningkatan 
kua litas SDM koperasi berbasis 
IT atau digital, pembinaan dan 
pengawasan secara rutin melalui 
pemeriksaan kesehatan kopera
si, pemberian layanan bantuan 
hukum, dan pemberian bantuan 
dampingan dalam kemudahan 
layanan legalitas Koperasi.

Pemateri yang hadir pada ke
giatan ini adalah Yusuf Sofyan 
dari LSP KJK (Lembaga Serti
fikasi Profesi Koperasi dan Jasa 
Keuangan), dengan materi 
“Mekanisme Pemeriksaan Kese
ha tan Koperasi.” (Tim)

100 Satgas Pengawas Koperasi 
Ikuti Rapat Koordinasi

 Narsum dan peserta rakor pengawas koperasi.
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Narasumber dan peserta Hitung HPP.

Cermat Hitung HPP
Supaya Tepat Keuntungan  

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur 
menggelar “Pelatihan 

Singkat Manajerial.” Mengun
dang Icha Audy, Konsultan 
Akun tansi dan Perpajakan, eks
por tir    serta Founder Accoun
ting Hack dan Frenshisor Area 
Sidoarjo untuk Tea Break.

Bertempat di Gedung Kli nik 
KUKM Provinsi Jawa Timur, Co 
Working Space, Icha me
nyampaikan materi “Menghitung 
HPPHarga Pokok Produksi Te
pat, Keuntungan Melesat.” 

HPP dan laporan keuangan 
menjadi perhatian Icha karena 
seringkali ditemukan tibatiba 
ada  denda  pajak yang cukup 
be sar. Ditemukan karena klien 
membuat laporan keuangan 
jelek, pembukuan tidak benar.

Beberapa pertanyaan meng
gelitik dilontarkan Icha kepada 
peserta berdasar dari pengala
man Icha sendiri, antara lain: 
Penjualan besar, tapi mau ku
lakan kok uang kurang ya?; Baru 
saja kulakan banyak, kok ya ha
bis saja stokku?; Bahan baku 
naik semua nih. Naikin harga 
jual gak? Ntar gak laku??; Bah
an baku harganya nggak stabil, 
gimana cara ngitung harga pro
duksi saya?

Berikutnya Icha mulai men
jelaskan apa saja 3 (tiga) unsur 
pembentuk Harga Pokok Pro
duksi, yaitu: Biaya Bahan Ba
ku merupakan seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk mem
beli bahan baku produk; Tena

ga Kerja Langsungmerupakan 
seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk membayar upah tenaga 
kerja yang langsung terlibat da
lam proses produksi serta Biaya 
Overheadmerupakan aneka 
bia ya yang dikeluarkan secara 
global, namun dibagi sesuai 
proporsional ke HPP. Misal bi
aya listrik, pegawai administrasi, 
biaya air, penyusutan dll.

Dikenalkan pula kepada pe
serta 2 Metode Penilaian Perse
diaan, yaitu: Pola FIFO (First In 
First Out) dan Average (ratara
ta). Di akhir pelatihan, peserta 

diberikan kesempatan berlatih 
Pola PeserdiaanAverage dan 
menghitung HPP. 

Mewakili Kepala Bidang 
Produksi dan Restrukturisasi   
Usaha, Dwi Setyawati, Analis 
Kebijakan Ahli Muda saat pe
nutupan pelatihan menyam
paikan pesan dan harapan. 
“Semoga  ilmu  yang diterima 
hari ini bermanfaat dan dapat 
diimplementasikan pada ke
gitan usaha masingmasing. 
Selanjutnya  disebarkan  kepa
da  saudara atau  pelaku usaha 
lainnya. (Tim) 
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Memeriahkan Hari Jadi 
ke77 Jawa Timur, 
Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur menyelenggarakan 
Jatim Fair 2022 di Exhibition 
Hall Grand City Surabaya. Ke
giatan yang berlangsung7 sam
pai 13 Oktober 2022 ini dibu
ka oleh Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa.

Jatim Fair yang bertema 
‘Optimis Jatim Bangkit’, ini ter
catat diikuti 281 stand.

Gubernur Khofifah berharap 
Jatim Fair 2022 mampu memo
tivasi pelaku usaha mikro, kecil 
dan menengah (UMKM) untuk 
bangkit usai diterpa pandemi 
selama dua tahun terakhir.

“Semoga lewat ajang ini 
mun cul lebih banyak lagi enter
preneur muda yang mampu 
me nembus pasarpasar baru, 
termasuk pasar ekspor dengan 
membawa produk lokal,” ung
kap Khofifah usai membuka Ja
tim Fair 2022.

Jatim Fair diikuti OPD Pem
prov Jatim, kabupaten/kota di 
Jatim, BUMN/BUMD, swasta, 
UMKM sampai beberapa kabu
paten/kota di luar Jatim. Selain 
bisa dikunjungi secara offline, 
masyarakat juga bisa berbelanja 

produk yang dipamerkan di Ja
tim Fair 2022 ini melalui mar-
ketplace Tokopedia.

Khofifah menyebut Jatim 
Fair 2022 menjadi forum bisnis 
yang mempertemukan antara 
produsen dan juga pembeli tak 
hanya dari Jawa Timur, namun 
juga luar provinsi dan pulau ser
ta mancanegara dengan berbagai 
latar belakang. Ajang ini juga 
menjadi bukti komitmen Pem
prov Jatim untuk mendorong 
UMKM Jatim semakin maju.

“Saya optimistis ajang ini 
mampu menjadi motor peng
gerak dan percepatan keban
gkitan ekonomi masyarakat di 
Jatim. Apalagi ini digelar offline 
usai dua tahun lamanya berkon
sep hybrid,” imbuhnya.

Khofifah bahkan mengung
kapkan bahwa waktu pelaksa
naan Jatim Fair 2022 sebaiknya 
lebih diperpanjang. Dengan be
gitu, transaksi perdagangan yang 
dicapai akan lebih besar dan ke
sempatan pelaku UMKM untuk 
mendapatkan pasar yang lebih 
luas lagi akan semakin besar.

Khofifah menerangkan, sek
tor UMKM memiliki peran 
yang sangat penting dalam per
ekonomian di Jawa Timur. Di 

mana kontribusi Nilai Tambah 
(NTB) KUMKM terhadap 
PDRB Jawa Timur pada Tahun 
2021 mencapai 57,81%, me
ningkat sebesar 0,56% diban
dingkan Tahun 2020.

“Jejaring pelaku UMKM 
Ja tim akan semakin bertambah 
luas. Koneksi yang terbangun 
ini tentu akan berujung pada 
transaksi perdagangan. Ajang 
ini juga menjadi sarana tolak 
ukur kekuatan daya saing pro
duk yang dipamerkan,” tu
turnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, Ja
tim Fair 2022 juga dimaksimal
kan oleh Pemprov Jatim untuk 
mensosialisasikan berbagai pro
gram dan arah kebijak an Pem
prov Jatim kepada masyarakat. 
Juga, menjaring berbagai aspi
rasi, kritik, dan saran dari mas
yarakat agar penyelenggaraan 
pelayanan publik di Jatim sema
kin lebih baik dan prima.

Gubernur Khofifah pun me
nyempatkan diri turut berkel
iling meninjau berbagai stand 
yang ada di Jatim Fair 2022 dan 
memborong sejumlah produk 
UMKM yang dijajakan, antara 
lain batik, kerajinan tangan dan 
makanan. (pras)

Angkat Tema “Optimis Jatim Bangkit”, 
Jatim Fair Meriahkan Hari Jadi Jatim

Gubernur Jatim membuka Jatim Fair. Stand DisKopUKM Jatim di Jatim Fair.
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Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa 
Ti mur mengadakan 

Upa cara Peringatan Hari  Jadi 
ke77  Pemerintah Provinsi Ja
wa Timur Tahun 2022, Rabu 
(12/10). Upacara dilaksanakan 
pukul 07.00 WIB ini diikuti 
seluruh karyawan/karyawati, 
ma hasiswa perguruan tinggi 
dan siswa SMK peserta magang.

Mewakili Kepala Dinas Ko
perasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur, sebagai inspektur upa ca
ra adalah Kepala Bidang Pemasa
ran, Andrio Himawan Wahyu 
Aji, kemudian Anjik Sudiyan
toro sebagai perwira upacara, 
lalu Komandan upacara adalah 
Dwijono. Selanjutnya pembaca 

Teks Pembukaan UUD 1945 
adalah Achmad Herdana, pem
bacaan Panca Prasetya Korpri 
oleh Sutikno. Untuk teks Pan
casila dibacakan oleh Inspektur 
Upacara, dan pembacaan doa 
oleh Danang Sujud Setiawan.

Setelah rangkaian acara po
kok dalam upacara selesai dilan
jutkan penyerahan penghargaan 
Lomba Rencana Bisnis Koper
asi Milenial Kategori Koperasi 
Siswa Provinsi Jawa Timur Ta
hun 2022. Juara II diraih oleh 
Koperasi Siswa Sumber Mili 
SMA Negeri Gondangwetan 
Pa suruan, atas nama Putri Alissa 
Salsabila  dan  Alya Rahmadani, 
dengan Produk Roti Babon. 
Juara III diraih oleh Koperasi 

Siswa Sigma SMK Negeri 1 Bo
jonegoro, atas nama Sarah Dwi 
Irma Rosida    dan Vivi Yunita 
Sari, dengan produk Sigko Jelly. 

Mewakili Kepala Dinas, 
peng hargaan diserahkan oleh 
Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur, Ve
ro nica Ratih R.A. dengan di
dam pingi Kepala Bidang yang 
hadir pada kesempatan ini. Se
dangkan untuk Juara I (Kope
ra si Siswa SMKN 1 Turen 
Kab. Malang, atas nama Zulia 
Agustina dan Intan Dwi Nur 
Cahya, dengan produk Stick 
Ikan “Duit”) penghargaan di se
rahkan langsung oleh Gubernur 
Jawa Timur di Gedung Negara 
Grahadi. (Tim)

Upacara Hari Jadi Jatim

 Upacara Hari Jadi Jawa Timur.
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Selasa (29/11), bertempat 
di halaman depan Kantor 
Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur, berlang
sung upacara dalam rangka pe
ri ngatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Korps Pegawai Repub
lik Indonesia (KORPRI)    ke
51 Tahun 2022. Tema HUT 
KORPRI kali ini adalah “KOR
PRI Melayani, Berkontribusi 
dan Berinovasi untuk Negeri”.

Petugas upacara pada ke
sempatan ini yaitu, inspektur 
upa cara adalah Kepala Bidang 
Pro duksi dan Restrukturisa
si Usaha, Susanti Widyastuti, 
per wira upacara oleh Kasubbag 
Ke uangan, Agus Sutanto, Mis
diono sebagai komandan upa
cara, Tomi Ramadhan sebagai 
pembaca UUD 1945, Afton 
Nukmansyah membacakan Pan
ca Prasetya KORPRI, Faisal An
war memandu doa dan Noer 
Hidayati bertugas sebagai pem
bawa acara.

Dalam sambutan Ket

ua Umum Dewan Pengurus 
KOR PRI Nasional, Zudan 
Arif Fakrulloh, yang dibacakan 
oleh inspektur upacara, berpe
san agar seluruh anggota Kor
pri kerja keras dalam melayani 
masyarakat dan menjalankan 
roda pemerintahan, terutama 
dalam 2 tahun terakhir, di mana 
negara kita sedang berjuang 

dalam menghadapi pandemi 
Covid19 yang berdampak pada 
perekonomian nasional. Ber
kat dukungan dan semangat 
seluruh elemen bangsa, salah 
satunya peran strategis KOR
PRI, kita sudah mulai pulih leb
ih cepat, bangkit lebih kuat da
lam membangun perekonomian 
Indonesia.(*)

Seluruh karyawan/karyawati Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 
mengikuti upacara memperingati Hari Pahlawan 
tahun 2022 secara daring di Ruang Aria Wiria
atmadja, Kamis (10/11).

Pelaksanaan upacara di Tugu Pahlawan den
gan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Par
awansa, sebagai inspektur upacara. “Pahlawanku 
Teladanku” merupakan tema Hari Pahlawan ta
hun 2022.

Selesai upacara, Gubernur mengajak seluruh 
peserta upacara yang hadir di Tugu Pahlawan 
maupun di tempat masingmasing Organisa

Upacara Hari Pahlawan dan Minum Beras Kencur

si Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur minum jamu beras kencur agar tubuh 
tetap sehat dan bugar. (*)

Minum beras kencur seusai upacara Hari Jadi 
Jawa Timur.

Upacara HUT ke-51 Korpri Tahun 2022

Upacara Hari Korpri
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Bertempat di Cowork
ing Space KUKM, Senin 
(5/12) Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Jawa Timur 
menggelar kegiatan Workshop 
Strategi Pengembangan Pema
sa ran Digital. Kurang lebih 30 
orang pelaku UKM yang telah 
mendaftar melalui link yang 
disediakan hadir pada kegiatan 
yang juga disiarkan live melalui 
kanal YouTube @DiskopUKM
Jatim ini.

Mewakili Kepala Dinas Kop
erasi dan UKM Prov. Jatim un
tuk membuka kegiatan ini ada
lah Analis Kebijakan Ahli Muda, 
Anjik Sudiyantoro. Dalam ar
ahannya Anjik menyampaikan 
bahwa di era global dan serba 
digital seperti saat ini koperasi 
dan UMKM (KUMKM) mem
butuhkan dukungan dan strate
gi untuk berdaya saing dalam 
mengembangkan usahanya.

“Melalui proses pemasaran 
yang tepat dan maksimal serta je
jaring konektivitas antar UMKM 
dengan komoditas yang sama 
akan memeperkuat in formasi 
mengenai potensi penjualan baik 
dalam negeri maupun luar neg
eri,” kata Anjik.

Selanjutnya Anjik mengata
kan fenomena digitalisasi dalam 
pemasaran merupakan sebuah 
kesempatan yang memberikan 
banyak kemudahan bagi pelaku 
KUMKM dalam menjalankan 
aktivitas bisnisnya. “Kemuda
han yang kita peroleh antara 
lain dalam promosi produk, 
ke mudahan mencari informa
si pasar melalui internet,   dan 
kemudahan untuk memasarkan 
produk melalui ecommerce,” 
urai Anjik.

Anjik menambahkan pema
sa ran digital mencakup banyak 
as pek yang tentunya memiliki 
fungsi tersendiri dari setiap as
peknya, contohnya fitur un tuk 
melakukan analisis pasar me la
lui Google Trends dan Google 
Ana lytic. “Kita juga bisa m e 
man faatkan fitur Ads dalam so
sial media untuk dapat mem
promosikan produk yang kita 
miliki dengan sistem berbayar 
dan kon ten marketing terkait 
de ngan pembuatan kon ten
kon ten yang menarik bagi kon
sumen sehingga meningkatkan 
kepercayaan terhadap produk,” 
imbuh Anjik.

Narasumber yang hadir pa
da workshop kali ini adalah 
Mu hammad Edi Kuncoro dari 
Rubath Kopi yang memba wa
kan materi berjudul Business 
Mo dal Canvas, dan Albertin 
Da nis Kirana dari Dako Brand 
and Communictaion yang 
membawakan materi berjudul 
Strategi Komunikasi dan Nego
siasi Bisnis dalam Digital Mar
keting.

Edi Kuncoro memaparkan 
bahwa aktivitas pokok yang 

bisa dikerjakan oleh para pelaku 
KUMKM dalam menjalankan 
bisnisnya antara lain melakukan 
promosi produk melalui so
sial media dan jaringan offline, 
membuat bahan baku yang 
berkualitas untuk komoditas 
yang dihasilkan, mencari agen 
dan reseller untuk menjual pro
duk, serta membuat eventevent 
yang menarik dan berkesan bagi 
para pelanggan.

Sementara itu narasumber 
kedua yaitu Albertin danis Kira
na memaparkan ada tiga fase 
perjalanan marketing, perta
ma yaitu fase sebelum/prospek, 
yang bertujuan untuk mem
buat mereka mengenal Anda 
dan menunjukkan ketertarikan. 
Fase  kedua  yaitu fase selama/
lead, bertujuan untuk membuat 
calon pembeli menyukai Anda 
dan membeli dari Anda untuk 
pertama kalinya. Kemudian fase 
yang  ketiga  atau terakhir ada
lah fase sesudah atau pelanggan 
yang bertujuan untuk membuat 
mereka mempercayai Anda, 
membeli dari Anda secara ru
tin dan mereferensikan prospek 
baru kepada Anda. (Tim)

Pelaku UKM Ikuti Workshop Strategi 
Pengembangan Pemasaran Digital

Workshop pemasaran digital.
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Bertempat di Balai Dusun 
Ngantru, Selasa (8/11) 
Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur ber
partisipasi dalam menyukseskan 
kegiatan Ten tara Manunggal 
Memba ngun Desa (TMMD) 
ke115 di Du sun Ngantru, 
Desa Sekaran, Kecamatan Ka
siman, Kabupa ten Bojonegoro, 
melalui kegiatan yang bertajuk 
Bimbingan Teknis Digitalisasi 
Manajemen Marketing Usaha.

Dalam kegiatan bimbingan 
teknis (bimtek) tersebut Tenaga 
Ahli Bidang Produksi dan Re
strukturisasi Usaha Dinas Kope
ra si dan UKM Provinsi Jawa 
Ti mur, Lutfie Nurzamanie, 
me nyampaikan materi terkait 
pentingnya NIB (Nomor Induk 
Berusaha) bagi UMKM untuk 
mengembangkan usahanya.

Di hadapan kurang lebih 50 
orang peserta bimtek yang beras
al dari warga Dusun Ngantru dan 
sekitarnya Lutfi menyampaikan 

beberapa materi, di antaranya 
adalah terkait pengurusan ijin 
edar PIRT dan Halal yang di
wajibkan untuk semua produk 
makanan kering dengan resiko 
rendah yang beredar di pasaran.

Melalui bimtek ini para war
ga terinspirasi untuk memuncul
kan produk baru yang merupa
kan ciri khas Dusun Ngantru, 

yakin krecek buwuhan.
Dengan adanya bimtek ini 

diharapkan produk dari Dusun 
Ngantru, Desa Sekaran, Ke
camatan Kasiman, Kabupaten 
Bojonegoro, dapat menjangkau 
pasar yang lebih luas dengan 
menggunakan media seperti 
Facebook Marketplace dan juga 
Google Maps. (Tim)

TMMD Ke 115 Gelar Bimtek Digitalisasi 
Manajemen Marketing Usaha

Bimbingan dari DisKopUKM Jatim di TMMD ke-115.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provin
si Jawa Timur, Andromeda Qomariah, 
be serta jajarannya menerima kunjungan 

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan 
Te ngah, Jumat (4/11). Rombongan yang di
pimpin Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Pro vinsi Kalimantan Tengah, Norhani, yang juga 
menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kwarda Gera
kan Pramuka Kalimantan Tengah ini berjumlah 
sekitar 10 orang dengan maksud kunjungan un
tuk mengadopsi bagaimana pembinaan kopera
si dan UKM di Jawa Timur yang nantinya akan 
digunakan sebagai acuan dalam rangka persiapan 
kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan 

Manajeman Koperasi Gerakan Pramuka di Kwar
tir Daerah Kalimantan Tengah. 

Dalam sambutannya Andromeda Qomariah 
mengatakan sebagai sokoguru perekonomian Indo
nesia seharusnya koperasi dapat dikenal dan diim
plementasikan oleh semua lapisan masya ra kat, ter
masuk juga di antaranya Pramuka. “Pramuka itu 
kalau bisa tidak hanya Pramuka, sebagai sokoguru 
perekonomian Indonesia adikadik yang tergabung 
dalam gerakan pramuka   sebaiknya juga dibekali 
dengan pengetahuan tentang koperasi, karena ban
yak di antara anakanak muda sekarang yang tidak 
kenal dengan koperasi, mereka kenalnya dengan 
PT, CV, dan lain sebagainya,” kata Andromeda.(*)

Pengenalan Koperasi ke Anggota Pramuka
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Guna mengembangkan 
Ko perasi di Jawa Timur 
agar lebih optimal se suai 

dengan Rancangan Peraturan 
Daerah (Ranperda) terkait pe
nye lenggaraan perkoperasian di 
Kabupaten Banyuwangi,  Wakil 
Ketua DPRD Kabupaten Ba
nyuwangi sekaligus Fraksi Partai 
Demokrat, Michael Edy Ha ri
yanto, bersama rombongan me
lakukan kunjungan kerja ke Di
nas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, Selasa (25/10).

Mengusung tema “Strate
gi Pengembangan Daya Saing 
Ko perasi dan UMKM di Jawa 
Timur”,  kegiatan yang ber
langsung di Ruang Aria Wirja
at madja  Kantor Dinas Kope
ra si dan UKM Provinsi Jawa 
Ti mur  ini  dihadiri sejumlah 
anggota DPRD Kabupaten 
Ba nyuwangi serta perwakilan 
dari  bidangbidang teknis  di 
lingkungan Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur.

Membuka kegiatan ini ada
lah Kepala Bidang Pembiayaan, 
Arif Lukman Hakim, yang me
wakili Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur. 

Selanjutnya dari perwakilan 
anggota DPRD Kabupaten 
Ba  nyuwangi dari Fraksi Partai 
Golkar, Sofiandi Susiadi, me
ngatakan bahwa kunjungan ini 
terkait penyelenggaraan perko
perasian di Banyuwangi yang 
terdapat beberapa permasalah
an. Pertama  yaitu  Banyuwangi 
belum punya payung hukum, 
be lum punya perangkat atau
pun regulasi terkait dengan 
penyelenggaraan perkoperasian. 
Kedua, yaitu di Banyuwangi ba
nyak koperasi besar yang koleb, 
beberapa bulan mendapatkan 
apresiasi koperasi terbaik da

lam hitungan bulan koleb dan 
bangkrut. “Maka kami selaku 
ini siator ingin membumikan 
dan memasyarakatkan apa itu 
koperasi baik dalam pendekatan 
formal, non formal maupun in
formal,” jelas Sofiandi.

Di sisi lain Sofiandi meng
ungkapkan bahwa terkait den
gan kearifal lokal Banyuwangi, 
saat ini  Pemerintah  Kabupa
ten  Banyuwangi konsentra
si  terhadap pengembangan 
UM KM berbasis destinasi wi
sa  ta. “Kalo kita berbicara ke
arifan lokal Banyuwangi yang 
saat ini menjadi konsen adalah 
pengembangan UMKM dan 
juga pengembangan yang ber
basis inovasiinovasi destinasi 
wisata, dan kami berharap ke
beradaan koperasi ini menjadi 
pembangunan ekonomi rakyat, 
serta mengemban prinsipprin
sip perkoperasian,” tambah So
fiandi.

Wakil Ketua DPRD Kabupa
ten Banyuwangi   dari  Fraksi 
Par tai Demokrat,  Michael Edy 
Hariyanto, menyampaikan ter
kait adannya penyeleweng an 
ko perasi yang tidak sesuai de
ngan fungsi dan tujuannya. 
“Pa  da dasarnya koperasi itu 
di bentuk untuk rakyat dan 
tujuannya untuk membantu 
UKM, namun faktanya sangat 
jauh justru ko perasi ini meman
faatkan keadaan rakyat dengan 
lemahnya pengawasan, koperasi 
sekarang itu seperti membunuh 
ang gota, contoh saja koperasi 
KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 
yang mengatakan bunga yang 
diambil hanya 3% namun kenya
ta an nya lebih dari itu bahkan bi
sa mencapai 5%, nah di dalam
nya pasti banyak mafia koperasi 
jadi susah kalau sudah seperti 

itu, jadi ini mohon diredakan,” 
ujar Michael dengan tegas.

Menanggapi pertanyaan, 
Arif Lukman mengatakan men
yadari bahwa terdapat beberapa 
kelemahan terbesar dari koper
asi, namun hal tersebut bukan 
berarti bahwa seluruh Koperasi 
Simpan Pinjam memiliki citra 
buruk.

“Sebenarnya memang kami 
ju ga sadari bahwa kelemahan 
ter besar dari koperasi itu ter
letak pada rancangan UUD, 
di mana sesuai dengan UUD 
25 1992 bahwa pemerintah ti
dak boleh terlalu dalam me
nge  tahui urusan koperasi, serta 
tidak adanya sanksi pidana ter
kait dengan permasalahnnya, 
maka Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur telah me la
kukan upaya salah satunya yaitu 
adanya badan pengawas koper
asi berjumlah 4 orang sehingga 
hal ini efektif dalam menahan 
pergerakan  koperasi,”  pung
kas Arif. (Tim)

Kunjungan Kerja
DPRD Kabupaten Banyuwangi

Kunker DPRD Banyuwangi.
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Kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan.

Selasa (29/11), bertempat di ruang rapat 
Bung Hatta, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur menerima kunjungan studi akademik 
dari Universitas Darussalam Gontor. Rombon
gan yang terdiri dari mahasiwa Jurusan Ekonomi 
Islam  Fakultas Ekonomi dan Manajemen ser
ta dosen pendamping ini berjumlah 12 orang dan 
dipimpin oleh Musyafak Kholil, dosen Universi
tas Darussalam Gontor.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Pro vinsi Jawa Timur dalam menerima kunjung
an kali ini adalah Kepala Bidang Pembiayaan, 
Arif Lukman Hakim, yang didampingi oleh per
wa kilan dari masingmasing bidang teknis di 
lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur. 

Mewakili rombongan, Musyafak Kholil me
nyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatang
an nya untuk studi akademik yang difokuskan 
un tuk mengunjungi lembagalembaga. Juga ber
tujuan untuk lebih mengenalkan mahasiswa de
ngan dunia pekerjaan.

“Kami ingin memberikan gambaran riil dalam 
dunia usaha dan dunia industri yang terkait den
gan materi yang sudah kami pelajari di kelas dan 
sebagai persiapan juga untuk materimateri yang 
akan dipelajari berikutnya, agar ada pandangan, 
tidak hanya belajar di kelas secara teori tetapi juga 
belajar diluar kelas dan mendengarkan langsung 
dari praktisipraktisi yang ada di dunia nyata,” 
jelas Musyafak Kholil.(*)

Kunjungan Studi Akademik Universitas Darussalam Gontor

Suasana kunjungan studi akademik  maha-
siswa Univ. Darussalam Gontor.

Sebanyak 20 orang staf Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Su
lawesi Selatan melakukan kun
jungan kerja ke Dinas Koperasi 
dan UKM Provinsi Jawa Timur, 
Selasa (13/12). Rombongan 
yang dipimpin Sekretaris Dinas 
Koperasi dan UKM Prov. Su
lawesi Selatan, Andi Isma, ini 
diterima Sekretaris Dinas Kope
ra si dan UKM Prov. Jatim, Ve
ronica Ratih Murwani R.A.

Dikatakan oleh Andi Isma, 
kunjungan ini dimaksudkan un
tuk mendapatkan sharing in for
masi sebagai masukan terkait 
Pe ningkatan Nilai SAKIP dan 
Re formasi Birokrasi. “Kami ber
harap dapat mereplikasi dari ha
sil kunjungan ini. Implementa
si   SAKIP A yang diterima 
Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim mendorong kami berkun
jung ke Jawa Timur. Untuk itu 
kami ingin belajar dan mengeta
hui kiatkiat, strategi dan secara 

DisKopUKM Sulsel Kunker ke DisKopUKM Jatim

teknis sehingga Dinas Koperasi 
dan UKM Prov. Jawa Timur 
mendapatkan nilai sebagus itu,” 
kata Andi Isma.

Dalam sesi diskusi Veroni
ca Ratih mengatakan terkait 
SAKIP harus ada kolabora
si internal. Antara kegiatan 
bidang harus dilaporkan ke 
sekretariat sehingga harus ada 
koordinasi yang baik. Data ini 
penting karena akan disink
ronkan dengan Renstra, pro
gram satu tahun, output dan 
outcome.

“Kami juga menerapkan 
TNDE (Tata Naskah Dinas 
Elek tronik), di mana disposi
si surat menggunakan aplikasi 

me  lalui  handphone  (paper
less). Sumber daya manusia yang 
ada harus dimanfaatkan dengan 
baik karena tidak ada penamba
han pegawai,” katanya.

Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian, Fathan Syarif 
Purnama, menambahkan bah
wa  antara Reformasi Birokrasi 
dengan SAKIP merupakan dua 
hal yang tidak dapat dipisah
kan karena SAKIP merupakan 
bagian dari reformasi birokra
si. Dalam penerapan reformasi 
birokrasi memang tidak berdiri 
sendiri namun tetap berkoor
dinasi dengan Biro Organisa
si Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur.(*)
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Kata resesi sempat populer 
di pertengahan Oktober 
lalu. Hal ini dibenarkan 

oleh google trends, sebuah tool 
untuk memperlihatkan popular
itas kata pencarian di internet 
yang biasanya saya ajarkan un
tuk gerakan koperasi dan UKM 
dalam kesempatan pelatihan di
gitalisasi usaha. Banyak sekali 
pihak yang menggambarkan be
tapa dahsyatnya tantangan eko
nomi global di masa mendatang, 
yang kemungkinan da pat me
nyebabkan pemutusan hu bu
ng an kerja, menurunnya angka 
konsumsi masyarakat, hing ga 
krisis yang berkepanjangan. 

IMF dalam World Econo mic 
Outlook yang dirilis Oktober 

2022 lalu, menyampaikan bahwa 
sepertiga ekonomi dunia akan 
mengalami kontraksi dan ber
potensi mengalami penurunan 
pendapatan dan melambungnya 
hargaharga. Amerika Serikat 
sendiri diprediksi akan meng
ala mi perlambatan pertumbu
han Gross Domestic Bruto 
(GDP) atau aktivitas ekonomi 
nasionalnya, dari 5.7 di tahun 
2021 menjadi 1.0 persen di 
tahun 2023. Sementara Eropa 
di prediksi melambat pertum
buhan GDPnya dari 5.2 men
jadi 0.5 persen di tahun 2023. 
Semua negaranegara ini adalah 
negara tujuan ekspor Indonesia. 
Lantas bagaimana dengan nasib 
indonesia dan gerakan koperasi 
serta UMKM nya? Mari simak 
tulisan berikut dengan seksama.

Bila merujuk pada kata Re
sesi, pengertiannya adalah suatu 
kondisi ketika perekonomian 
suatu negara memburuk. Per
tumbuhan produk domestik 
bru tonya (PDB) negatif, peng
ang guran meningkat, dan sela
ma dua kuartal berturutturut 

pertumbuhan ekonominya ber
nilai negatif. Perfect storm beru
pa kondisi krisis ekonomi dan 
ketidakpastian geopolitik dunia 
yang tejadi bersamaan dengan 
kenaikan suku bunga hingga 
lanju inflasi yang tinggi, sema
kin mendorong para investor 
untuk menahan investasinya.  
Hal ini telah di gaungkan juga 
oleh Ibu Sri Mulyani menteri 
keuangan RI di bulan Oktober 
lalu. Beliau memberikan siny
al bagi pelaku ekonomi di In
donesia untuk terus waspada. 
Bahkan Tagline pada APBN di 
tahun mendatang adalah opti
misme dan kewaspadaan.

Negara Indonesia, seca ra 
statistik memang dapat di ka
takan selamat dari resesi. Me
nu rut Chatib Basri, Indonesia 
tidak masuk pada jurang resesi 
tahun depan, tetapi Indonesia 
akan terkena dampaknya, be
ru pa pertumbuhan ekonomi 
na sional yang akan melambat 
men jadi sekitar 5,0 persen. Se
cara lebih khusus, pelemahan 
ini akan terjadi pada negarane

Resesi? Siapa Takut!
Oleh Muhammad Sulton Aminudin, S.Kom., M.M.



ga ra dengan angka ekspor yang 
mempunyai sumbangsih besar 
terhadap PDB seperti Singapu
ra dan Malaysia. Ancaman resesi 
memanglah mengerikan. Na
mun untuk menghadapi resesi, 
pandangan optimis harus tetap 
dibangun, sebab ketakutan ber
lebihan dapat menyebabkan self 
fulfilling prophecy. 

Apa itu self fulfilling prophecy? 
Ia adalah fenomena, dimana apa 
yang kita terus khawatirkan bisa 
terjadi dengan sendiri nya atau 
dapat memicu perilaku yang pada 
akhirnya membuat pikiran nega
tif tersebut bisa terwujud (Ren
nick, 2021). Karenanya diband
ingkan meyakini kekhawatiran 
yang besar akan masa depan yang 
belum terjadi, ada baiknya kita 
waspada sembari mengintros
peksi diri dan melakukan eval
uasi. Demikian halnya dengan 
usaha kita, baik koperasi maupun 
UMKM perlu kiranya memper
timbangkan strategistrategi jitu 
dalam menghada pi perlam batan 
eko nomi ini. 

Mengu tip pen da pat Direktur 
Center of Economic and Law 
Studies (CELIOS) Bhima Yu
dhistira, yang mengungkapkan 
bahwa terdapat beberapa sektor 
usaha yang diramalkan dapat 
bertahan ditengah gejolak rese
si. Seperti kesehatan, perawatan 

wajah dan kosmetik, makanan 
dan minuman, teknologi komu
nikasi dan informasi, usaha kon
sultasi dan perencana keuangan, 
serta sektor yang mengandalkan 
pasar domestik. Hal ini dapat 
menjadi beberapa pertimban
gan yang dapat dilakukan dalam 
menghadapi tingginya ketidak
pastian usaha yang mungkin di
hadapi di tahun mendatang.

Kemampuan kita secara bijak 
mengelola operasi bisnis di masa 
yang semakin menantang, san
gat mutlak diperlukan. Socrates 
(filsuf yunani) perpendapat bah
wa “Kebijaksanaan sejati datang 
dari ketika kita menyadari, beta
pa sedikit kita memahami ten
tang kehidupan, diri sendiri dan 
dunia di sekitar kita”. Saya ingin 
membungkus artikel di edisi kali 
ini dengan beberapa kebijakan 
yang mungkin dapat kita laku
kan dalam menghadapi resesi. 

Pertama, kita haruslah cerdas 
dalam mengelola anggaran, ter
lebih untuk kegiatankegiatan 
yang tidak produktif. Karena re
sesi bisa mengganggu permint
aan konsumen, dalam kondisi 
ini manajemen finansial men
jadi sangat penting. Karenanya  
kita perlu mendiversifikasi sum
bersumber pendapatan pa da 
sumber yang lebih prospek tif. 
Kedua, pertimbangkan se cara 
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matang, bila ada keputu san 
memPHK. Pemutusan hu bu
ng an kerja (PHK) dapat meru
gi kan banyak karyawan dan  
membuat usaha kita kehilangan 
talenta terbaik. Disamping itu 
biaya training dan learning yang 
dahulu dilakukan juga menjadi 
siasia. Ketiga, usaha kita ha
rus berinvestasi untuk menga
dopsi teknologi (digital), yang 
dapat membuat bisnis anda 
lebih transparan, fleksibel, dan 
efisien. Analisis melalui pening
katan sektor teknologi berpo
tensi memaksimalkan kegiatan 
operasional dan pemahaman 
ser ta adaptasi dengan lingkung
an usaha di masa depan. Resesi 
akan menguji sepeberapa tang
guh dan lincahnya usaha kita. 
langkah terakhir yang dapat kita 
lakukan diakhir tahun ini ada
lah melakukan evaluasi bisnis. 
Seberapa kuat pondasi usaha 
kita, seberapa lentur pengelola
an operasional dan keuangann
ya, seberapa kompeten sumber 
daya manusianya, dan seberapa 
unggul posisi kita dibandingkan 
kompetitor?. Jika  benar tahun 
depan akan terjadi resesi, maka 
seberapa siap kita? Mari menjadi 
evaluasi bersama.(*)

*) Muhammad Sulton 
Aminudin, S.Kom., M.M., 
Widyaiswara Ahli Pertama.

Sumber : WEO map social Oct 2022 – www.imf.org
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1. FOKUS PADA SATU 
PELUANG BISNIS

Seiring dengan semakin ber
kem bangnya dunia maya, saat 
ini seakanakan semua hal dapat 
menjadi peluang bisnis. De ngan 
begitu banyaknya peluang yang 
dapat diambil, mungkin kamu 
akan bingung dalam memilih 
sa tu peluang yang akan dikem
bangkan. Sehingga banyak 
orang yang malah mencoba 
un  tuk mengembangkan ba
nyak peluang dalam waktu yang 
ber samaan. Namun apa itu be
nar? Tidak ada yang benar atau 
salah, karena semua itu tergan
tung pada kemampuan setiap 
orang, namun akan lebih baik 
jika kamu fokus pada satu pe
luang saja.

Dengan kamu fokus pada 
sa  tu peluang, maka seluruh ide 
dan pikiran kamu untuk me
ngembangkan bisnis akan lebih 
ter arah. Hal ini akan memudah
kan kamu dalam mengeksekusi 
semua ideide tersebut. Mengu
rus satu bisnis saja sudah sulit, 
apalagi kalau banyak, ya nggak?

 
2. LAKUKAN HAL YANG 
KAMU SUKAI

Dalam melakukan apa pun 
juga, jika kita menyukai apa yang 
kita lakukan, maka ki ta akan 

melakukannya dengan se penuh 
hati. Bukan karena pak sa an se
hingga bisa lebih maksimal. Sega
la pekerjaan jika di geluti dengan 
sepenuh hati akan membuahkan 
hasil yang maksimal, karena itulah 
ba nyak pekerjaanpekerjaan yang 
tidak umum pada saat ini. Namun 
bagi kamu yang bercitacita men
jadi pengusaha, jangan memulai 
bisnis hanya karena melihat un
tung yang besar, terlihat keren, 
atau karena disuruh. Biasanya, hal 
yang baik untuk dilakukan ketika 
memulai bisnis adalah, berdasar
kan hobi. Jika hobi kamu adalah 
fotografi, kamu bisa mulai men
jual perlengkapan kamera. Den
gan begitu, hobi kamu terpuas
kan dan mimpi membuka usaha 
pun tercapai.

 
3. KUASAI SEGALANYA 
TENTANG BISNIS KAMU

Di awal memulai bisnis, 
umum nya jarang ada investor 
yang berani menaruh uangnya 
di sana. Namun kesempatan itu 
bisa datang kapanpun, jadi kamu 
harus kuasai betul segalanya 
tentang bisnis yang kamu ge
luti dan selalu siap menjelaskan 
dengan sejelasjelasnya. Hal ini 
dimaksudkan agar kamu dapat 
membuat investor yakin bahwa 
ia menaruh uangnya di tangan 

yang tepat, yaitu kepada kamu, 
orang yang paling paham ten
tang bisnis ini.

 
4. SELALU MAU BELAJAR 
DARI ORANG LAIN

Semua orang memiliki ke le
bihan dan kekurangannya ma
singmasing. Tidak ada orang 
yang mengetahui segala hal, 
ma ka itu sangatlah penting un
tuk bersikap terbuka pada pan
dangan atau pemikiran orang 
lain. Dengan berkonsultasi de
ngan orang lain seperti mentor, 
teman, atau orang sukses lainn
ya, kamu dapat mengambil pela
jaran dari apa yang sudah dilaku
kannya. Pilihlah mentor, teman 
atau orang yang sudah sukses 
untuk menjadi penasehat kamu, 
tempat kamu berdiskusi tentang 
halhal yang perlu dilakukan un
tuk sukses. Lebih banyak men
dengar akan lebih baik daripada 
lebih banyak berbicara.

 
5. HIDUPLAH DENGAN 
SEDERHANA

Lupakan semua keindahan 
dari menjadi pengusaha. Mo
bil mewah, makan mewah, ru
mah besar, atau segala hal yang 
menunjukkan kemewahan. Hi
duplah dengan pandangan bah
wa kamu adalah pemula yang 
membutuhkan uang untuk suk
ses. Dengan begitu, kamu akan 
lebih menikmati proses menuju 
sukses dan segala hal yang kamu 
impikan itu akan datang pada 
saatnya nanti. (*)

TIPS SUKSES 
Memulai Bisnis untuk Pemula

Semua orang bisa menjadi pengusaha jika kamu mau 
belajar dan bekerja keras. Scott Gerber adalah seorang 
pengusaha muda, penulis, dan investor asal Amerika Seri-
kat. Berikut ini adalah 5 tips untuk sukses me mulai bisnis 
untuk pemula oleh Scott Gerber.
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TIPS SEHAT

1. Camilan yang disediakan 
teman kerja Anda di mejanya 
da pat menambah ribuan kalo
ri, jika tak berhatihati itu akan 
merusak diet Anda, dan me
nambah berat badan. Jika Anda 
lapar, lebih baik bawalah bekal 
buahbuahan dari rumah.

2. Minum banyak air  10 
ge las tiap hari  akan memban
tu menjaga Anda tetap sehat. 
Bawa 1 botol besar air mineral 
ke kantor, habiskan satu botol 
hingga saat makan siang, lalu 
isi lagi dan habiskan hingga 
pu lang kerja. Selain itu banyak 
pula makanan yang kaya kand
ungan air, seperti jeruk, anggur, 
semangka dan apel.  

3. Berjalan kaki saat makan 
siang adalah gagasan bagus un
tuk memenuhi kebutuhan yang 
satu ini. Pasalnya jalan kaki bu
kan hanya membakar kalori, ta
pi bisa meredakan stress dan re
freshing.

4. Selain menyantap maka n
an sehat, juga perhatikan porsi 
makan Anda, jangan sampai 
makan terlalu banyak dan lalu 
hanya duduk di kursi sepanjang 
sore atau jangan pula makan 
terlalu sedikit hingga Anda ku
rang asupan nutrisi.

5. Untuk menghindari leher 
sakit dalam jangka lama, bagi 
pekerja yang bertugas meneri
ma telepon sebaiknya menggu
nakan speakerphone, penyang
ga bahu atau menggunakan 
head set saat menerima telepon.

6. Ketegangan mata meru pa
kan masalah lain yang diakibat
kan terlalu lama duduk di de
pan komputer.  Jadi sebaiknya 

jika Anda tak dapat membaca 
tulisan di layar komputer Anda 
dari jarak jauh, lebih baik perbe
sar ukuran hurufnya.

7. Mengurangi tingkat stres 
adalah inti permasalahnnya, dan 
satusatunya yang paling man
jur untuk maslaah ini adalah li
buran. Ambil cuti, dan berlibur. 
Bebaskan pikiran Anda dari ru
tinitas pekerjaan.

8. Cara lain untuk menjaga 
kesehatan di tempat kerja ada  lah 
menghindari mengulur waktu 
lebih lama. Bisanya orang fokus 
pada tugas masingma sing dan 
berusaha menyelesaikan proyek 

10

tersebut. Tapi mereka tak me
nya dari kalau itu mempenga ru
hi kesehatan.  

9. Keyboard, mouse dan te
lepon yang biasa Anda gunakan 
bisa jadi sarang ribuan kuman 
yang menungu untuk membuat 
Anda sakit. Jadi basmi dengan 
obat anti kuman. .

10. Langkah paling pen ting 
untuk menjaga kesehatan di 
tem pat kerja adalah kesadaran 
di ri. Mengetahui diri Anda sen
diri dan batas yang Anda miliki. 
Tahu kapan saatnya Anda istira
hat dan kapan waktunya meng
ambil libur. (net) 

Langkah 
Tetap Sehat

di Tempat Kerja
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Pada tanggal 29 November 
2022 Korpri memasuki usia
nya yang ke51 tahun. HUT 
KORPRI diperingati serempak 
di seluruh Tanah Air. Berikut 
ring kasan Ketua Umum Dewan 
Pe ngurus KORPRI Nasional, 
Zudan Arif Fakrulloh.

Tema HUT Korpri pada 
ulang tahun ini adalah “KOR
PRI Melayani, Berkontribusi 
dan Berinovasi untuk Nege ri”, 
pa da dasarnya KORPRI mem
berikan pelayanan pu blik yang 
lebih menarik, atrak tif, kreat
if untuk mempermu dah dan 
mempercepat pelayan an kepada 
masyarakat.

Organisasi KORPRI merupa
kan wadah untuk menghimpun 
seluruh pegawai Republik In
donesia, dalam rangka mening
katkan perjuangan, pengabdian, 
serta kesetiaan kepada Pancasila. 
Organisasi KORPRI ini seben
tar lagi bertransformasi menjadi 
Korps Pegawai ASN Republik 
Indonesia dengan harapan tetap 
menjaga kode etik profesi dan 
standar pelayanan profesi Apara
tur Sipil Negara serta mewu
judkan jiwa korps ASN sebagai 
pemersatu bangsa, dan sebagai 
bagian integral dari pemerin
tahan harus terus diperkuat se
bagai salah satu komponen yang 
sangat strategis, Untuk itu maka 
Saya minta agar KORPRI tetap 
solid sebagai organisasi di da
lam kedinasan sehingga aspirasi 
ASN dapat ditampung, difor
mulasikan, dan disalurkan secara 
proporsional dan profesional.

Maka KORPRI harus me
la  yani masyarakat dengan se
pe  nuh hati, dengan merubah 

mind  set bahwa ASN bukanlah 
orang yang harus dilayani tetapi 
yang melayani seluruh lapisan 
masyarakat “hendaknya bekerja 
dengan Ikhlas dan Tuntas, Ber
integritas dan Profesionalitas, 
mampu melahirkan inovasiino
va si baru bagai solusi atas per
ma salahan yang terjadi di ma
sya  rakat khususnya sehingga 
ma   syarakat merasa terlindungi, 
ter ayomi, dan merasa hidup da
lam kebersamaan, merasa tidak 
terasingkan atau terpinggirkan, 
se hingga keberadaan KORPRI 
dirasakan manfaatnya oleh mas
yarakat.” 

Terakhir dalam kesempatan 

yang baik ini, saya menyampai
kan beberapa pesan dan harapan:

Pertama, perkuat soliditas 
dan solidaritas korps dan per
kuat kerja sama dengan segenap 
komponen bangsa dalam rang
ka menegakkan fungsi sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa dan pegang teguh core 
values Aparatur Sipil Negara, 
ber orientasi pelayanan, akunta
bel, kompeten, harmonis, loyal, 
adaptif, dan kolaboratif.

Kedua, lakukan terobosan 
dan inovasi secara berkelanjutan, 
ubah mindset, cara berpikir, dan 
cara bekerja dan terapkan govern-
ment untuk meningkatkan kece
patan dan kredibilitas pelayanan.

Ketiga, ciptakan birokrasi 
yang transparan dan akuntabel 
dan bangun pemerintahan yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi, 
dan nepotisme.

Keempat, antisipasi dini ter
hadap berita hoax, fitnah, po li tik 
identitas, polarisasi, dan po tensi 
konflik menjelang Pe milihan 
Umum (Pemilu) dan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Seren
tak 2024.

Kelima, perkuat peran Sau
da rasaudara sebagai perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
penjaga NKRI, Pancasila, kon
stitusi, dan Bhinneka Tunggal 
Ika, menjalin kerja sama yang 
kokoh dengan seluruh kompo
nen bangsa untuk bersamasama 
mewujudkan Indonesia maju 
yang kita cita citakan.

Akhirnya saya ucapkan se
lamat bertugas. Pengabdian dan 
hasil kerja seluruh jajaran KOR
PRI selalu dinantikan oleh mas
yarakat, bangsa dan negara.(*)

KORPRI Melayani, Berkontribusi 
dan Berinovasi untuk Negeri

Ketua Umum Dewan Pengu-
rus KORPRI Nasional, Zu-
dan Arif Fakrulloh.



Tepat pada peringatan Hari Ibu ke-94 satu lagi 
prestasi membanggakan diraih oleh Dinas Ko-
perasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yaitu 
Perangkat Daerah dengan Kualitas Penyusu-
nan Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender (PPRG) Terbaik Tahun 2022. Penghar-

gaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepa-
da Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, Andromeda Qomariah, pada aca-
ra peringatan Hari Ibu Ke-94 Provinsi Jawa 
Timur di Gedung Negara Grahadi (22/12).


