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UPT Pelatihan Koperasi dan UKM
Tempatnya sangat strategis, yaitu
di tepi jalan raya Surabaya-Malang,
atau tepatnya di Jl. Raya Karang Loh,
Singosari, Malang. Tepat di pertigaan
ke arah Batu. Karena tempatnya cukup
strategis—hanya sedikit terhalang pos
polisi—maka untuk mencapai tempat
ini cukuplah mudah. Turun dari bus
tinggal melangkah beberapa langkah
saja sudah sampai. Begitu pula dengan
kendaraan pribadi, tinggal belok.
Tempat itu adalah UPT Pendidikan
dan Pelatihan Koperasi UPT Diklatkop
(sebelumnya Balai Latihan Koperasi
atau Balatkop). Gedungnya yang tingkat
dua atau gapura masuk dengan jalan
yang lempeng itu mudah dilihat dari
jalan raya. Gedung ini, tentu, sudah
sangat familiar dengan sebagian besar
gerakan koperasi, khususnya pengurus
koperasi, di Jawa Timur.
Betapa tidak, UPT yang belakangan
bernama UPT Pelatihan Koperasi dan
UKM Jawa Timur ini ibarat candradimukanya pengurus koperasi. Di tempat ini,
dengan widyaiswara yang ilmunya cukup mumpuni di bidangnya, mengajari
pengurus koperasi tentang segala hal,
di antaranya akutansi hingga managerial. Peserta yang “ngilmu” bisa sampai
tiga hari tidak pulang.
Di UPT tersebut tersedia ruang pertemuan yang cukup luas di lantai dua.
Lalu kamar untuk peserta. Juga ruang
makan yang luas. Lalu ruang-ruang
kelas yang menghadap taman. Ruang
perpustakaan juga ada. Juga musala
di ujung timur. Jika pagi udara cukup
segar. Di timur terhampar pemandangan deretan perbukitan yang kadang
menyembul puncak Gunung Semeru.
Selama tahun 2018 s/d 2020,
peserta yang telah dilatih di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM sebanyak 6.158
orang. Tahun 2017 ke bawah, rata-rata
peserta yang dilatih di UPT sebanyak
1.800-2.000 setiap tahunnya.
Tetapi UPT yang sangat akrab
dengan gerakan koperasi dan pelaku
UMKM di Jawa Timur itu sekarang

sudah tidak lagi di Jalan Raya Karang
Loh. Digantikan pintu keluar jalan tol
Singosari. Demi kepentingan yang
lebih luas maka gedung UPT tersebut
bergeser ke Jl. Raya Ki Ageng Gribig,
Madyopuro, Kedungkandang, Kota
Malang, dekat mulut tol Malang. Lokasi
ini, seperti dikatakan Walikota Malang,
Sutiaji, dulunya tidak ada yang melirik,
tetapi sejak ada pintu keluar tol menjadi
kawasan yang “elit.”
Gedung UPT Pelatihan KUKM yang
baru tersebut diresmikan oleh Gubernur
Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, Selasa, 30 Maret 2021. Gedung
empat lantai tersebut nampak megah,
berdiri di atas lahan 2,5 hektar.
Di kantor baru ini, di atas lahan seluas 2,5 hektar, UPT Pelatihan memiliki
gedung 4 lantai dengan peruntukkan
lantai 1 untuk ruang pelayanan publik, lantai 2 untuk perkantoran, lantai
3 untuk aula mini dan kelas, lantai 4
untuk olahraga dan rooftop. Gedung
UPT ini masih belum dilengkapi mes
sebagaimana gedung yang lama.
Gubernur dalam sambutannya
mengarahkan agar mentor, tutor, atau
widyaiswara UPT Pelatihan KUKM
mulai menyiapkan modul pembelajaran untuk menyongsong era 2030. Di
era itu, sebagaimana dikatakan Jack
Ma, Founder Alibaba, pelaku ekonomi
80 persenya adalah UMKM. Lalu dari
prosentase tersebut 99 persen melakukan perdagangan secara online, dan 85
persen melakukan perdagangan secara
e-commerce. Ini berarti pembelajaran di
UPT Pelatihan KUKM sebagian besar
harus berbasis digital atau IT.
Seolah mengikuti arus jaman, UPT
Pelatihan KUKM terus melakukan
inovasi. Saat ini UPT Pelatihan KUKM
memiliki 5 inovasi berbentuk aplikasi
(sijawara, e-perpus, SATU, bigdata, logbook) dan 4 inovasi berbentuk kegiatan
dan budaya kerja (podcast, cafe perpus, si-roli & siber, workshop koperasi
syariah). Semua inovasi telah berjalan
karena dikembangkan sendiri.(*)
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Produk Pesantren Terbuka
Memimpin Pasar Dunia
Produk halal saat ini menjadi
trend pasar dunia. Ini merupakan peluang bagi program
One Pesantren One Produk
(OPOP) di Jawa Timur untuk
mengembangkan pasarnya
lebih luas, baik pasar lokal
maupun luar negeri.
alam paparannya pada acara
“Silaturahmi Pesantren dan
Peserta Program OPOP”, Minggu (28/2/2021), di Institut Pesantren
KH Abdul Chalim,, Pacet,, Mojokerto,
j
,
Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah
Indar Parawansa, mengatakan
Indonesia berada di urutan
ke-4 dunia dalam industri halal--berdasarkan
catatan rating indikator Global Islamic
Economy (GIE)
2020/2021--mulai dari kategori top
1 0
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halal food, muslim friendly travel,
fashion, finance, maupun kosmetik
dan obat-obatan.
“Halal industri sangat potensial
saat ini. Indonesia berpotensi jadi
pasar (muslim consumer) besar di
dunia, maka kita perlu mendorong
agar kita bisa jadi produsennya
juga. Apalagi di Jawa Timur sendiri,
sedang menuju Regional Ekonomi
Syariah yang mengintegrasikan
sektor keuangan dengan sektor riil
berbasis ekonomi rakyat,” kata Khofifah dalam acara yang dihadiri Prof.
Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A.
selaku Pengasuh Pondok Pesantren
Amanatul Ummah ini.
Selain KH Asep, hadir juga Bupati Mojokerto, Ikfina Fa
Fahmawati,
Wakil Bupati Mojokerto M
Muhammad
Ko
Albarraa, Kepala Dinas Koperasi
dan
UKM Prov. Jawa Timur, Mas Purnomo
Hadi dan Kepala Dinas Kom
Kominfo Jawa
Timur, Benny Sampirwant
Sampirwanto.
Dikatakan oleh Gubern
Gubernur, saat ini
m
Indonesia masih belum memimpin
pengeksp produk
sebagai negara pengekspor
halal. Posisi Indonesia masih kalah dengan negara la
lain, seperti
Malaysia. Gubernur in
ingin menyusul ketertinggalan
keter
tersebu
tersebut dengan
mem
memanfaatkan
demografi
penduduk
Ja
Jawa Timur
ya
yang jumlahny
lahnya mencapai 40,67 juta jiwa.
“Tidak ada kata
terlambat m
mengejar ini
semua. Ini menjadi
m
pekerjaan ruma
rumah, namun
juga menjad
menjadi peluang.
Mengingat pr
produk halal
itu merupaka
merupakan tren dunia, halal tela
telah menjadi
m
gaya hidup masyarakat

global. Maka dari itu pertumbuhan
ekonomi syariah harus didorong,”
jelasnya.
Gubernur juga mencontohkan
negara pengekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah adalah Tiongkok. Peluang ini harus bisa diambil
salah satunya dengan memanfaatkan
banyaknya muslim schooler dari
Indonesia di sana untuk bisa mengkomunikasikan bagaimana menguatkan
perdagangan baju muslim buatan
UKM ke Timur Tengah.
Contoh lain, Thailand saat ini
punya visi untuk menjadi negara
yang mempunyai dapur halal dunia.
Sedangkan Korea Selatan bahkan
mempunyai destinasi utama pariwisata halal dunia. Kekuatan negeri
ini adalah mempunyai restoran di
banyak negara. Ini artinya visi tersebut memang sudah disiapkan dalam
rencana nasional yang luar biasa.
“Dari contoh-contoh tersebut, kita
harus bisa membedah dan sadar
bagaimana mereka sudah mendahului kita yang notabene mempunyai penduduk muslim terbanyak.
Kekurangan kita adalah pada promosinya,” terangnya.
Adanya trend halal dunia ini merupakan peluang yang luar biasa bagi
OPOP. Ini sesuai dengan harapan
Wakil Presiden, KH Makruf Amin,
yang menilai OPOP Jatim mempunyai posisi yang strategis. Posisi
strategis itu karena selain sebagai
lembaga pendidikan, dan lembaga
dakwah, pesantren juga sekaligus
sebagai lembaga pemberdayaan
masyarakat. Dalam melaksanakan
fungsi pemberdayaan masyarakat,
pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan
masyarakat sekitarnya.
“Saya ingin memberi tantangan,
dengan jumlah penduduk Jatim
sebanyak 39,5 juta, ini bisa menjadi
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potensi strategis yang nantinya kita
akan masuk pada potensi industri
halal, mulai halal food hingga fashion
muslim. Kita akan membuat jaminan
produk halal,” ujar Gubernur.
Khofifah menjabarkan, target
OPOP di Jawa Timur sampai tahun
2024 terbagi dalam tiga aspek, yakni
Santripreneur (1 juta santri wirausaha), Pesantrenpreneur (1.000 produk
unggulan pesantren), dan Sociopreneur (1.000 sociopreneur).
Di Jawa Timur sendiri terdapat
6.864 pondok pesantren (24,76 persen dari total se-Indonesia), dengan
lebih dari 654.404 santri yang tersebar di 38 kabupaten/kota, sehingga
tercatat ada 1.595 koperasi ponpes.
Menurut Khofifah, kekuatan ini
kemudian dipetakan untuk menyusun
langkah pembinaan OPOP Jawa
Timur yang akan dipikirkan mulai
dari kelembagaannya, SDM, kualitas
produk, pembiayaan dan pemasaran.
Sementara itu KH. Asep Saifuddin Chalim, mengatakan, digelarnya
silaturahim bagi pesantren dan
peserta program OPOP bertujuan
saling memperkuat dan menyatukan
tujuan mulia dalam menciptakan
kemandirian umat melalui santri,
masyarakat serta pondok pesantren.
Ia optimis program OPOP akan
membuat pesantren mampu secara
mandiri dan ekonomi, dalam memacu skill, produksi, distribusi serta
membentuk jiwa kewirausahaan para
santri. Tentunya, untuk menghasilkan
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produk halal unggulan yang bisa
diterima pasar lokal, nasional, dan
internasional.
“Silaturahmi ini akan dapat menjaga kebersamaan dalam membangun kemandirian masing-masing
pesantren melalui pemberdayaan
ekonomi dengan memaksimalkan
kemampuan pesantren dalam
memilih komoditi, pelatihan,
serta pendampingan,” ungkap
Kiai Asep.
Guna mendukung pengembangan OPOP Jatim, Ponpes
Amanatul Ummah berencana membantu senilai Rp 10
juta setiap dua bulan sekali
bagi Koperasi Pondok
Pesantren (Kopontren)
di Jatim yang ingin
mengembangkan
usaha.
”Hal ini setelah
ada forum silaturahmi OPOP Jatim yang mengusulkan kep a d a ka m i
bagaimana
manajemen pesantren
menuju pesantren
bangkit. Kita beri bantuan
Rp 10 juta, tidak harus
membuat proposal atau
pun. Kemudian sarana,
prasarana, transportasi
gratis,” kata KH Asep.

Dengan begitu, lanjut dia, tujuan
menuju pesantren bangkit diharapkan bisa terwujud dan dengan adanya OPOP akan menunjang terhadap
realisasi pesantren bangkit.
Sebelumnya, di awal sambutannya KH Asep mengungkapkan, terdapat beberapa tujuan pendidikan
pesantren. Yakni, untuk mewujudkan
pendidikan keimanan, membentuk
ketakwaan kepada Allah sebagai
realisasi dan penjabaran dari tujuan
pendidikan keimanan, serta pembentukan akhlakul karimah.
”Ini adalah intinya ilmu. Yaitu
memuliakan yang lebih sepuh, menyayangi yang lebih muda dan
menghormati sesama,” kata KH Asep.
Tujuan pendidikan lainnya yakni
tujuan akademisi, pembentukan
kecerdasan, memberikan keterampilan untuk menjadi bahan baku
pendamping terhadap bahan baku
utama berupa akademisi. ”Selain itu,
sehat. Sebab, orang yang
sehat akan sehat berpikirnya dan tahan lama
dalam bekerja. Seni
dan kreativitas juga
salah satu tujuan
pendidikan,” tutur
Kiai Asep.(res/*)
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Kepala Dinas KUKM Prov. Jawa Timur

Pesantrenpreneur Harus Jadi Jack Ma
Kalangan pesantrenpreneur
atau sosiopreneur harus
menjadi Jack Ma-Jack Manya pesantren. Mereka harus
menjadi petarung seperti bos
Alibaba tersebut di dunia
perdagangan dan bersamasama membangun ekonomi di
masa pandemi.
emikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Jawa Timur,
Dr Mas Purnomo hadi, M.M., saat
menjadi narasumber talkshow “Silaturahmi Pesantren dan Peserta
Program OPOP Jawa Timur” di Pondok Pesantren Amanatul Ummah,
Pacet, Mojokerto, Minggu (22/2).
Selain Mas Purnomo Hadi, narasumber lain KH Asep Saifuddin dan
perwakilan dari Kanwil Depag Jawa
Timur. Talkshow dipandu oleh Isa
Ansori dari Radio Suara Surabaya.
“Melalui pondok pesantren kita
membangun ekonomi di masa
pandemi ini. Kita harus semangat. Saya mengajak teman-teman
pesantrenpreneur atau sosiopreneur menjadi Jack Ma-Jack Ma-nya
pesantren. Kita ingin pesantren
menjadi petarung di dunia perdagangan ini. Jangan kendor, jangan
patah semangat, jangan putus asa.
Mari kita tingkatkan dan usahakan
semua ruang-ruang itu dengan
baik agar bisa menghasilkan untuk
kepentingan ekonomi kita,” kata Mas
Purnomo Hadi dengan semangat.
. Ditambahkan oleh Mas Purnomo Hadi, pengertian One Pesantren
One Product (OPOP) bukan berarti
pondok pesantren hanya mempunyai satu produk saja. Produk
unggulan yang sudah dijadikan
ikon dikomunal-brandingkan dulu,
baru setelah itu produk yang lain
mengikuti.
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“Apakah satu pondok satu
produk, tidak. Produk unggulannya
apa dulu. Supaya dikomunal-brandingkan. Itu yang dinamakan bersatu,
satu produk dalam satu komunal,
supaya lebih cepat pasarnya dan
lebih meningkat volume usahanya.
Jadi tidak hanya satu. Apa yang dilakukan oleh pondok lakukan terus,”
kata Mas Purnomo Hadi.
Lalu bagaimana dengan pasarnya? Mas Purnomo Hadi mengatakan bahwa pasar baik lokal
lokal, regional, nasional dan internasional sebenarnya sudah siap
semua. Regional melalui Asosiasi
Koperasi Ritel Indonesia dan Forum
Koperasi Pondok Pesantren. Pasar
nasional melalui antarprovinsi. Sedangkan pemasaran internasional
dengan berbagai diaspora.
“Diaspora kami sudah siap.
Sekarang ada penawaran dari
Jepang. Dia sanggup menampung
produk UMKM, produk koperasi
dan produk pondok pesantren.
Kita pasarkan ke sana. Tentunya
kembali pada standarisasinya. Standarisasinya apa? Sertifikasi. Apakah
ada label halalnya, apakah ada
SNI-nya, apa ada PIRT-nya, apa
ada expired-nya dan sebagainya.
Juga komunal branding. Komunal

brandingnya adalah OPOP. Jadi
tidak hanya bagus di kemasan tapi
juga sertifikasinya harus lengkap
dan berstandarisasi. Kalau berstandarisasi tentunya akan ada nilai
tambahnya,” kata Mas Purnomo
Hadi.
Di sisi lain Mas Purnomo Hadi
mengajak peser ta untuk lebih
mencintai produk-produk dalam
negeri, khususnya produk UMKM
dan Koppontren. “Kami juga punya
tagline ‘Bela dan Beli Produk UMKM
dan Koperasi Pondok Pesantren.’
Kalau bukan kita yang membela
terus siapa lagi, kalau bukan kita
yang membeli siapa lagi,” kata Mas
Purnomo Hadi.
Penggunaan produk UMKM
ini sudah ditunjukkan Gubernur
Jawa Timur, Wakil Gubernur dan
Sekdaprov Jawa Timur. Mereka
tidak hanya menggunakan produk
UMKM di ruang kerjanya namun
juga memerintahkan OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk
menggunakan produk UMKM.
“Ibu Guberenur, Pak Wagub dan
Pak Sekda sudah menggunakan
produk-produk Koppontren dan
UMKM untuk dibuat hidangan di
semua kantor OPD di Pemprov,”
kata Mas Purnomo Hadi.(res)
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Gubernur Resmikan Gedung UPT Pelatihan KUKM Jatim

UPT Pelatihan Koperasi dan UKM
Harus Menyongsong Era 2030
UPT Pelatihan Koperasi dan
UKM Jawa Timur sekarang
menempati gedung baru di
Jalan Raya Ki Ageng Gribig,
Madyopuro, Kedungkandang,
Kota Malang tidak jauh dari
mulut tol Malang. Sedangkan
gedung yang lama Jl. Karang
Loh Singosari, Malang, yang
cukup akrab bagi gerakan koperasi dan pelaku UMKM di Jawa
Timur, kini menadi pintu keluar
tol Singosari .
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edung empat lantai yang berada di atas lahan seluas 2,5
hektar tersebut pada Selasa
(30/3) siang diresmikan oleh Gubenur
Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa. Hadir dalam peresmian ini
Walikota Malang, Drs H. Sutiaji, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, Ketua
Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi
Maksum, Kapolresta Malang AKBP.
Leonardus Simarmata, Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur, Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M.,
gerakan koperasi dan pelaku UKM di
Jawa Timur.
Peresmian ini juga dimeriahkan
pameran produk UMKM dan koperasi
Jawa Timur di halaman UPT Pelati-

G

han KUKM serta bazar murah.
Gubernur Jawa Timur seusai
menandatangani prasasti peresmian
menyempatkan menggunting pita
dan meninjau gedung UPT Pelatihan
Koperasi dan UKM, di antaranya
meninjau galeri UKM, studio podcast,
perpustakaan dan café di dalam
gedung UPT Pelatihan Koperasi dan
UKM.
Gubernur dalam sambutannya
berharap UPT Pelatihan KUKM
Jawa Timur bisa menjadi center of
excellence bagi pelaku koperasi
dan UMKM di Jawa Timur. Fasilitas
ini bisa memberikan penguatan keahlian manajerial bagi para pelaku
UMKM di Jatim. “Misalnya, di sisi
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pengemasan, desain grafis, digitalisasi, hingga pengolahan yang higienis serta jejaring pemasaran,” kata
Gubernur.
Menurut Gubernur, kekuatan
UMKM di Jatim mulai era pandemi
Covid-19 sampai sekarang masih
mengalami pelemahan. Melalui UPT
Pelatihan KUKM diharapkan persoalan ini bisa bangkit kembali dan
lompatan pasar juga bisa dijangkau
lebih jauh.
Dikatakan oleh Gubernur, keberadaan UMKM di Jatim mampu
menjadi tulang punggung PDRB
Jatim sebesar 56,94 persen. Apalagi
saat ini jumlah koperasi aktif di Jatim
mencapai 22.450 dengan jumlah
anggota dan pengelola 3,987 juta
orang. Jumlah pelaku UMKM sebanyak 9,78 juta orang.
Salah satu penyiapan yang
bisa dilakukan lewat UPT Pelatihan
KUKM, yakni dengan membangun
penguatan digitalisasi IT dalam
pelatihannya. Dengan demikian para
pelaku koperasi dan UMKM siap
melakukan perdagangan secara
daring.
Selanjutnya, harap Gubernur,
UPT Pelatihan KUKM Jatim bisa

8

bersinergi dengan Kota Malang
yang memiliki start up tertinggi di Jatim untuk menyiapkan e-commerce.
“Tentunya perlu diperkuat dengan
pembelajaran secara online,» ungkapnya.
Gubernur juga berpesan agar
seluruh mentor, tutor dan pelatih di
UPT Pelatihan KUKM harus berpikir untuk menyongsong era tahun
2030 sebagaimana dikatakan Jack
Ma (founder Alibaba) dalam Word
Economic Forum. Pada forum dunia
itu Jack Ma mengatakan bahwa
pada 2030 pelaku ekonomi dunia
80% adalah UMKM, 99% UMKM
di dunia melakukan perdagangan
secara online dan 85% UMKM dunia
melakukan perdagangan secara ecommerce.
“Bagaimana agar seluruh mentor,
seluruh tutor dan pelatih di Latkop
UKM ini membangun pola berpikirnya
dan pola kerjanya menyiapkan pelaku
UMKM seperti yang Jack Ma bilang di
Word Economic Forum. Latkop sudah
harus berbasis digital IT. Sehingga
yang kita siapkan hari ini, resmikan
hari ini, untuk menyongsong 2030,”
kata Gubernur.
Sementara itu Kepala Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur, Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M.,
dalam sambutannya mengatakan,
UPT Pelatihan KUKM memiliki tugas
dan fungsi memberikan pelayanan
kepada masyarakat, yakni gerakan
koperasi dan pelaku UMKM dalam
bidang pelatihan, bimbingan dan
konsultasi, serta pengembangan
SDM koperasi dan UKM. Peran ini
dimungkinkan karena UPT Pelatihan
KUKM memiliki widyaiswara yang
saat ini berjumlah 9 orang.
“UPT Pelatihan KUKM telah mendidik banyak sekali peserta. Alumninya sudah banyak yang sukses,
ada yang menjabat sebagai pejabat
eselon di pemda/pemkot, ada yang
menjadi ketua koperasi besar, ada
yang menjadi anggota DPRD, dan
yang kekinian adalah menjadi pengusaha muda sukses yakni Super
Heru, yang menjadi bintang tamu Kick
Andy Metro TV,” kata Mas Purnomo
Hadi.
Dikatakan Mas Purnomo Hadi,
UPT Pelatihan KUKM selalu mengikuti perkembangan jaman dan tidak
alergi dengan teknologi. Dengan
kapasitas dan kompetensi SDM yang
dimiliki, UPT Pelatihan KUKM mulai
menerapkan metode blended learning dalam pelatihannya. Metode ini
memadukan antara pelatihan daring
dan pelatihan luring.
Selama tahun 2018 s/d 2020,
peserta yang telah dilatih sebanyak
6.158 orang. Tahun 2017 ke bawah,
rata-rata peserta yang dilatih di
UPT sebanyak 1.800-2.000 setiap
tahunnya. Untuk mendukung pembelajaran daring, menjangkau lebih
banyak peserta, dan sekaligus menarik hati peserta milenial, UPT Pelatihan KUKM telah mengembangkan
aplikasi sijawara yang pada November 2020 menerima penghargaan
sebagai TOP 30 Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Jawa Timur. Sijawara menjadi satu-satunya media
pembelajaran bidang perkoperasian
dan UMKM. Member dan pengakses sijawara telah mencapai 2.943
orang sejak diluncurkan Maret
2020.(res)
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Perjalanan UPT Pelatihan
Koperasi dan UKM

Dulu Berkontribusi
Terhadap PAD
UPT Pelatihan memiliki sejarah yang panjang. Pada
masa lalu, Departemen Koperasi memiliki sejumlah
kantor wilayah di setiap provinsi dan juga mendirikan
Balai Pelatihan Koperasi, salah satunya di Jawa Timur.
Balai yang populer dengan singkatan Balatkop ini,
di Jawa Timur didirikan pada tahun 1976 berlokasi di
Malang. Otonomi daerah tahun 1999, Balatkop Jawa
Timur diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Timur sebagai bagian dari Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
elalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128
Tahun 2008, nomenklatur Balatkop Jatim menjadi Unit
Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Timur, disingkat UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Pada tahun
2016 terjadi perubahan pada nomenklatur Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Koperasi dan
UKM. Kata Mikro dihilangkan sehingga nomenklatur UPT juga
berubah menjadi UPT Diklat Koperasi dan UKM.
Pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri melakukan
penataan UPT di seluruh Indonesia. UPT Diklat tetap dipertahankan, namun namanya diubah menjadi UPT Pelatihan
Dinas Koperasi dan UKM melalui Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 44 Tahun 2018
Di kantor lama, Jl. Raya Karanglo nomor 76 Banjararum,
menempati area seluas 1,2 hektar, UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM memiliki sarana prasarana lengkap. Antara
lain gedung perkantoran, aula kapasitas 250 orang, aula
mini kapasitas 100 orang, 3 ruang kelas kapasitas 30 orang,
asrama peserta 50 kamar yang bisa menampung 100 orang,
guest house 4 kamar, kamar VIP, musala, perpustakaan,
ruang makan, dapur, lapangan badminton indoor, lapangan
volley.
Di kantor baru ini, di atas lahan seluas 2,5 hektar, UPT
Pelatihan memiliki gedung 4 lantai dengan peruntukkan lantai
1 untuk ruang pelayanan publik, lantai 2 untuk perkantoran,
lantai 3 untuk aula mini dan kelas, lantai 4 untuk olahraga
dan rooftop. UPT Pelatihan hanya memanfaatkan lahan 1,5
hektar karena yang 1 hektar rencananya akan digunakan
untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN)
yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Selama di Karanglo yang sekarang telah menjelma menjadi exit tol Singosari Malang, UPT Pelatihan ikut berkontribusi
terhadap PAD Jawa Timur dengan menyewakan sarana dan
prasarana yang dimiliki. Dikarenakan gedung baru belum
memiliki sarana selengkap yang dulu, sehingga belum bisa

M

Edisi I Tahun 2021

berkontribusi terhadap PAD. Karenanya, Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Jatim memohon agar Pemerintah Provinsi dapat
menyetujui pembangunan asrama bagi peserta, lengkap
dengan fasilitasnya sehingga dapat menjadi sumber PAD.
Dinas Koperasi dan UKM telah mengajukan surat permohonan kepada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan BPKAD,
dilengkapi dengan desain perencanaan pembangunan.
Rencana pembangunan asrama beserta fasilitasnya ini
membutuhkan anggaran sebesar Rp 106 miliar. Letaknya
yang cukup strategis dekat exit tol dan berada di dataran tinggi,
diharapkan bisa menarik wisatawan untuk memanfaatkan
asrama dengan konsep dan manajemen hotel bintang 3 ini
sebagai pilihan akomodasi, apalagi lokasi hotel berbintang
terdekat dari area ini sekitar 7 km.
Sejak tahun 2017, UPT Pelatihan ditunjuk sebagai koordinator pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
Sebagai koordinator, UPT bertanggung jawab membimbing
dan memantau pengelolaan DAKNF oleh dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Pendamping
Provinsi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kepercayaan ini
dibuktikan dengan dijadikannya UPT Pelatihan Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Jawa Timur sebagai barometer penyelenggaraan DAKNF yang baik bagi provinsi lain di Indonesia
UPT Pelatihan tidak berhenti berinovasi. Sijawara masih
terus dikembangkan agar semakin dikenal luas dan menjadi
media pembelajaran pilihan masyarakat gerakan koperasi
dan pelaku UMKM di seluruh Jawa Timur bahkan di seluruh
Indonesia. Kami memanfaatkan betul media sosial sebagai
sarana untuk mempublikasikan berbagai program kegiatan
kepada masyarakat.
Untuk diketahui, UPT saat ini memiliki 5 inovasi berbentuk
aplikasi (sijawara, e-perpus, SATU, bigdata, logbook) dan 4
inovasi berbentuk kegiatan dan budaya kerja (podcast, cafe
perpus, si-roli & siber, workshop koperasi syariah). Semua
inovasi telah berjalan karena dikembangkan sendiri, kecuali
e-perpus yang masih dalam proses pengembangan oleh Tim
IT Gramedia Jakarta. e-perpus ini terkoneksi dengan sijawara
sehingga membantu anggota sijawara meningkatkan kemampuan literasinya. Kelebihan e-perpus ini nantinya menampilkan
naskah dan koleksi literasi UPT tentang perkoperasian dan
UMKM. (*)
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Hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Jatim Tahun 2020

Dinas KUKM Jatim Raih
Penghargaan Kategori BB
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur menerima
penghargaan dari Gubernur
Jawa Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dengan kategori BB (Sangat
Baik) Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
(LAKI) Tahun 2020.
enghargaan diserahkan oleh
Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur, Drs. Abimanyu Ponco
Atmojo Iswinarno, M.M, pada acara
Ekspose Hasil Laporan Audit/Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI)

P
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Perangkat Daerah Jatim Tahun
2020, Rabu (17/3) kemarin, di Hotel Harris Surabaya. Penghargaan
diterima langsung oleh Kepala
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur, Dr Mas Purnomo Hadi,
M.M.
Dua OPD lainnya yang menerima penghargaan dengan kategori
BB yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar
Malang dan Dinas Kesehatan. Pengawasan Kearsipan Internal pada
seluruh perangkat daerah Provinsi
Jawa Timur diperoleh hasil: 1 OPD
kategori A (memuaskan), 3 OPD
kategori BB (sangat baik), 12 perangkat daerah kategori B (baik), 13
OPD kategori C (cukup), 23 OPD
kategori CC (kurang) dan 3 OPD

kategori sangat kurang.
Dalam sambutannya Abimanyu
menyampaikan pesan bahwa pengelolaan arsip merupakan salah
satu hal yang sangat penting dan
fundamental untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efesien.
“Pencatatan informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sudah seharusnya mengikuti kaidah-kaidah
atau prinsip-prinsip kearsipan, sehingga arsip digunakan tidak hanya
sebagai catatan historis tetapi juga
sebagai informasi,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, sebagaimana telah diatur dalam
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Undang-Undang 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, bahwa setiap
instansi pemerintah harus melaksanakan pengelolaan arsipnya
dengan baik.
aik.
Kewajiban
jiban Perangkat Daerah
sebagai pencipta arsip sesuai Pasal
42 ayat 1 Undang-Undang 43 Tahun
2009 adalah
alah menyediakan arsip
dinamis bagi kepentingan pengguna arsip
p yang berhak, sehingga
pengelolaan
aan arsip dinamis menjadi
tanggung
g jawab pencipta arsip
(Perangkat
at Daerah).
Pengelolaan
elolaan arsip dinamis perlu
mendapatt perhatian dalam pelaksanaannya karena kualitas pengelolaan arsip dinamis akan mendukung
dalam Penilaian
enilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
ormasi Birokrasi. Menurut
Abimanyu,
u, hasil pengawasan kenternal tahun 2020 pada
arsipan internal
OPD di lingkungan
ingkungan Provinsi Jawa
Timur secara
cara umum masih rendah.
“Hal itu
u terlihat dari belum ada
kepedulian
an dari Kepala Perangkat
Daerah dalam
alam penyelamatan arsip
melalui pengelolaan
engelolaan arsip dinamis.
Sumber daya manusia kearsipan
angkat daerah dirasakan
pada perangkat
kurang,” kata Abimanyu.
sar data yang ada pada
Berdasar
erpustakaan dan KearDinas Perpustakaan
mlah arsiparis baru ada
sipan jumlah
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di 12 perangkat daerah (44 arsiparis), pranata / petugas pengelola kearsipan juga belum tersedia.
“Hampir semua perangkat daerah belum mengalokasikan anggaran kearsipan dalam
DPA. Sarana
dan prasarana untuk
penyimpanan arsip
tidak diperhatikan dan

masih banyak yang belum sesuai
dengan standart kearsipan,” jelasnya lagi.
Plt Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,
Drs Supratomo, M.si., menambahkan, 3 perangkat daerah yang
mendapatkan kategori sangat baik
memiliki kelebihan di antaranya
telah melakukan penyusutan arsip, tersedianya SDM kearsipan
(arsiparis dan pengelola arsip) dan
tersedianya sarana dan prasarana
pengelolaan arsip aktif dan inaktif
(records center).
Dalam kesempatan tersebut,
secara khusus Supratomo juga
berpesan bagi perangkat daerah
yang berkategori cukup dan kurang
untuk segera menindaklanjuti hasil
rekomendasi dengan cara melakukan pengelolaan arsip dinamis
penyediaan SDM dan sarana dan
prasarana dukungan pimpinan
serta anggaran.
“Selain
Selain itu perangkat daerah
segera berkoordinasi dengan dinas
perpustakaan dan kearsipan dalam
rangka menyusun Sistem Klasifikasi Keamanan
Dan Akses Arsip Dinamis
(SKK AAD),”
p e s a n n ya .
(res)

11

Berita

Kepala BPS Apresiasi
Dinas KUKM Jawa Timur

Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Jawa Timur, Dr Mas
Purnomo Hadi, M.M., menerima
kunjungan Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS) Prov. Jatim,
Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si.,
Senin (22/3), di Ruang Aria Wiriaatmadja Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Jatim.
enjadi hal yang istimewa
karena BPS Prov. Jatim juga
memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Prov.
Jatim atas partisipasi aktif dalam
Mekanisme Rekomendasi Kegiatan
Statistik Sektoral di Tingkat Provinsi
Jawa Timur.
Penghargaan ini merupakan
komitmen bersama baik BPS Prov.
Jatim maupun Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Jatim dalam mewujudkan
Satu Data sesuai Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia.

M
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Disaksikan oleh para pejabat
eselon 3, eselon 4 dan karyawan/
karyawati yang sedang bertugas
di kantor (WFO), Mas Purnomo
Hadi menerima penghargaan yang
diserahkan Dadang Hardiwan. Selanjutnya keduanya saling bertukar
cinderamata.
Dalam sambutannya Dadang
Hardiwan mengingatkan bahwa
sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memujudkan Satu Data
Indonesia.
Sementara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, kata Dadang, sebagaimana Peraturan Gubernur No 81
Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa
Timur. “Dengan kondisi seperti ini
atau peraturan nasional sudah ada,
lalu Pemprov Jawa Timur juga sudah
ada peraturan Gubernur, bahkan di
beberapa kabupaten/kota juga sudah membuat peraturan bupati atau
peraturan walikota, ada yang sudah
selesai dan on progress,” kata pria
kelahiran Banyumas ini.

Diakui oleh Dadang, BPS di
samping melakukan kegiatan statistik juga sebagai pembina statistik di
masing-masing OPD. “Dinas Koperasi dan UKM Jatim meminta satu
rekomendasi ke BPS. Kami selaku
pimpinan BPS Provinsi Jawa Timur
mengapresiasi betul Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Jawa Timur, tentunya ini merupakan salah satu langkah yang bagus karena Pergub-nya
berjalan Dinas Koperasi dan UKM
sudah memasukkan rekomendasi,”
kata Dadang.
Dengan adanya rekomendasi,
lanjut Dadang, BPS bisa melakukan
peran pembinaan menyangkut datadata di OPD. Dari sisi norma, standar,
prosedur dan kriteria (NSPK) apakah
sudah memenuhi syarat. “NSPK
menjadi penting karena apa yang kita
lakukan bisa kita bandingkan dengan
daerah lain. Kalau kriterianya berbeda, standarnya berbeda, bagaimana
mungkin kita bisa membandingkan
data satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Tidak mungkin,” tegas
Dadang.
Dadang berharap hendaknya bukan hanya kegiatan salah satu bidang
yang meminta rekomendasi, tapi juga
data-data yang lain pun hendaknya
meminta rekomendasi agar BPS
juga mampu melihat apakah sudah
sesuai dengan NSPK atau belum dan
bagaimana tata cara pengumpulan
datanya. “Dengan mengacu pada
NSPK data yang dipakai menjadi sangat yakin, baik Kepala Dinas maupun
Gubernur,” kata Dadang. (res)
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Dekranasda Peringati Usianya yang Ke-45

Gelar Kebangkitan Kriya di Era pademi

Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda) Jawa
Timur memasuki usianya yang
ke-45, 24 Maret 2021 lalu.
Untuk menandai hari jadinya,
Dekranasda menyelanggarakan
Pameran Kerajinan Batik Bordir
dan Asesoris Fair ke-16 Tahun
2021 di Grand City, Surabaya.
ameran yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah
Indar Parawansa, Rabu (24/03)
ini mengambil tema “Kebangkitan Kriya
di Era pademi.” Pameran diikuti 104
peserta dan menempati 85 stand, berlangsung 24 sampai 28 Maret 2021 di
Atrium Grand City Surabaya. Kegiatan
ini sebagai wadah para perajin batik,
bordir dan asesorir untuk memamerkan
karya-karyanya terbarunya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah
Indar Parawansa, dalam sambutannya
berharap pameran ini bisa membantu
mendongkrak kebangkitan dan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur
di masa Pademi.
“Pertumbuhan perekonomi Jatim
56,94 persen ditopang oleh usaha
produk UMKM yang di dalamnya
termasuk kerajinan batik, bordir dan
asesoris. Karena itu pameran seperti
ini akan bisa membuka ruang pasar
produk kerajinan batik baik secara
online maupun offline,” kata Khofifah
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Indar Parawansa.
Gubernur mengimbau agar masyarakat bangga dengan produk
buatan Indonesia seperti batik, bordir
dan asesoris. Slogan «Bangga Buatan Indonesia» merupakan program
pemerintah yang dimulai sejak Agustus 2020 dan harus didukung dengan
membeli dan memakai batik.
Pameran ini diharapkan mendapat
respon yang baik dan berjalan tanpa
batas waktu. Namun karena di masa
pandemi, maka
aka keterbatasan bisa
diatasi dengan
n melakukan pameran
secara digital, yakni dengan meng klik
www.batikbordirfair.com.
dirfair.com.
Gubernur juga mengucapkan
selamat atas tasyakuran ke-41 HUT
Dekranasda Jawa
awa Timur. Selain itu juga
mengucapkan selamat untuk seluruh
pejuang-pejuang
ng Dekranasda yang tidak pernah berhenti
rhenti melakukan ikhtiar.
”Saya ingin
n mengajak ibu-ibu keluarga besar Dekranasda
kranasda jangan pernah
merasa lelah untuk berjuang membangkitkan pelaku
aku UMKM,” tuturnya.
Sementara
a itu Ketua Dekranasda Jatim, Arumi
umi Bachsin Emil
Elistianto Dardak,
dak, mengatakan,
dengan mengangkat
angkat kekayaan
desain dan motif
otif produk kerajinan dan ditunjang
ang keberadaan
asosiasi maupun
un paguyuban
yang dapat berperan
rperan secara
aktif sebagai wadah bagi
pengembangan
gan industri

kerajinan, maka Dekranasda Jawa
Timur memiliki optimisme yang sangat
tinggi bahwa produk-produk produk
batik bordir tenun dan aksesoris dapat
bersaing di pasar global.
Pameran batik bordir dan asesoris
ini merupakan cerminan dari rasa nasionalisme di mana semua masyarakat
Jawa Timur memiliki kebanggaan
terhadap produk kerajinan karya anak
bangsa. Selain itu bersedia untuk
mencintai, membeli dan juga menggunakan produk dalam negeri guna
untuk kedaulatan ekonomi.
“Dengan pameran ini maka
produk batik bordir tenun dan juga
aksesoris Jawa Timur akan semakin
eksis baik di tingkat lokal, nasional,
maupun internasional,” ujar Arumi
Bachsin.
Menurut Arumi Bachsin, Jawa
Timur dengan 38 kabupaten kota
memiliki keanekaragaman adat istiadat seni yang khas dan merupakan
sumber untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas. Salah satunya
dari cabang budaya yang
tumbuh dan berkembang secara kreatif
dan juga dinamis
adalah seni kriya
atau seni kerajinan.(dar)
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Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan
dan konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk
KUMKM di Kabupaten
Jombang, 16 Maret 2021.
Kegiatan ini diikuti 50 peserta
dari kalangan koperasi dan
pelaku UMKM.
alam sambutannya Kepala
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur, Dr Mas
Purnomo Hadi, M.M., mengatakan,
usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Jawa Timur memiliki
peranan penting dalam memajukan
perekonomian Jawa Timur. Selain sebagai alternatif lapangan kerja baru,

D
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Bimtek dan Konsultasi HKI di Jombang

UMKM Harus Memahami
Pelindungan Terhadap HKI
UMKM juga berperan mendorong laju
pertumbuhan ekonomi.
Dalam upaya memprioritaskan
perkuatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan
mendorong pemberdayaan pemerintah untuk mewujudkan UMKM berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
melalui Dinas Koperasi dan UKM
meningkatkan pelayanan dengan
memberi manfaat yang nyata seperti
sumber informasi, peluang pelatihan
dan fasilitas untuk mendapatkan HKI.
“Semakin banyaknya masyarakat yang berkecimpung di UMKM,
tidak serta merta tidak menimbulkan
masalah. Permasalahan merek merupakan salah satu contoh yang sering
terjadi. Anggapan bahwa perlindungan merek tidak berdampak secara
signifikan, membutuhkan biaya besar
dan proses yang panjang membuat
pelaku UMKM kurang peduli dan
tanggap untuk mendaftarkan merek
dagangnya. Padahal ini akan merugikan pelaku usaha UMKM,” kata Mas
Purnomo Hadi dalam sambutannya
yang dibacakan oleh Kepala Bidang
Produksi dan Restrukturisasi Dinas
Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Ir.
Sumbangto, M.M., dengan didampingi Kepala Seksi Produksi, Ratnaningsih, SE., M.Ak.
Potensi tersebut, kata Mas Purn-

omo Hadi, mengharuskan pelaku
UMKM menyiapkan berbagai aspek
penting agar usahanya semakin
berkembang, salah satunya memberi pelindungan hukum pada HKI.
Karena itu kesadaran mendaftarkan
merek oleh pelaku usaha, khususnya
pelaku UMKM perlu disosialisasikan
dan difasilitasi lebih kencang lagi.
Ini sebagai wujud nyata pemerintah
dalam membantu melindungi HKI
pelaku UMKM agar dapat melindungi
pemilik merek dari penyalahgunaan
yang dilakukan pihak-pihak tidak
bertanggung jawab.
“UMKM harus memahami pelindungan terhadap HKI sehingga dapat
mencegah terjadinya kerugian saat
kekayaan intelektualnya diakui pelaku
usaha lain,” kata Mas Purnomo Hadi.
Alasan penting UMKM mendaftarkan merek produknya adalah
karena merek akan menimbulkan
perlindungan setelah merek tersebut
terdaftar dan telah diterbitkan sertifikat
merek oleh Menteri Hukum dan HAM,
serta merupakan sebuah tanda dari
suatu produk di mana biasanya melabeli produk sebagai representasi dari
reputasi produk tersebut. Dalam hal
terjadi pembajakan atau penggunaan
tanpa hak, pemilik merek terdaftar
mempunyai hak untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan niaga.(res)
Edisi I Tahun 2021
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UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Jatim
Gelar Pelatihan Perpajakan Koperasi
Bertempat di Hotel Pelangi,
Malang, UPT Pelatihan Koperasi
dan UKM Provinsi Jawa Timur
mengadakan Pelatihan Perpajakan Koperasi. Pelatihan yang
berlangsung 16 Maret 2021 ini
diikuti oleh 38 orang pengelola
koperasi lintas kabupaten/kota di
wilayah Kabupaten/Kota Malang
dan sekitarnya.
adir sebagai narasumber pelatihan ini Rr. Ratna Saktijaningdijah, SE,MSA. dari UPT
Pelatihan Koperasi dan UKM menyampaikan materi perpajakan koperasi
dan Elok Ning Faikoh, SPi, M.P. dari
UPT Pelatihan Koperasi dan UKM menyampaikan materi praktek perpajakan
koperasi.
Dikatakan oleh oleh Iva Chandraningtyas, S.Sos, M.AB., maksud
pelatihan ini untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola koperasi untuk berperan aktif
dalam pengelolaan koperasi sesuai
standart minimal selaku pengelola.
“Tujuan dari pelatihan ini adalah,
pertama, pengelola koperasi mampu meningkatkan pengelolaan

H

Edisi I Tahun 2021

koperasi sesuai standart selaku pengelola. Kedua, pengelola koperasi memiliki keterampilan dalam pembuatan
penyusunan laporan pajak,” kata Iva
Chandraningtyas.
Ditambahkan oleh Iva, tiap tahun
semakin banyak koperasi dan UKM
yang berkembang dan berprestasi.
Tentunya ini sangat menggembirakan
dan membanggakan karena salah
satu dari tujuan koperasi adalah
mampu meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Di samping masalah
pembangunan yang terus berkembang, khususnya dalam bidang perekonomian, yyang
akhir adalah
g tujuan
j
kesejahteraan. Pengelola koperasi/
UKM diharapkan dapat lebih cerdas,
tekun dan teliti.
Dalam konteks di atas dapat dicer-

mati bahwa peran dalam pembangunan koperasi/UKM akan mampu
mensejahterakan keluarga dan pada
tataran yang lebih luas akan mampu
mengentaskan kemiskinan. Berbagai
upaya telah dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota, misalnya memberikan fasilitas
atau bantuan dalam bentuk pelatihan
perpajakan koperasi.
“Pemerintah sangat perhatian
dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan pengusaha
agar lebih berperan dan berproduktif,
hal ini dibuktikan dengan programprogram
diklat maupun
p
g
p kemudahan
dalam mengikuti keterampilan untuk
mengasah skill atau keahlian,” kata
Iva. (res)
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Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar

Telur Tak Terserap, Berharap
Pemerintah Memfasilitasi Peternak
Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (Putera) Blitar berhasil
meraih predikat Koperasi Berprestasi Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 Kategori Koperasi Produsen. Meski meraih
prestasi tingkat provinsi tidak
serta-merta terhindar dari pasang surutnya berbisnis telur
di tingkat peternak. Sukarman,
Ketua Koperasi Putera Blitar,
mengaku ada kendala yang
dihadapi peternak, terlebih di
masa pandemi ini.
ertama kali terbentuknya
Koperasi Putera (Peternak
Unggas Sejahtera) Kabupaten Blitar tahun 2017 hanya beranggotakan 35 orang. Lambat laun
koperasi ini

P

16

melakukan sosialisasi ke peternak
di Kabupaten Blitar. Tahun 2018
koperasi menyediakan jagung untuk pakan ayam, mulailah banyak
peternak yang bergabung.
“Jagung pada saat itu di pasaran mahal sekali. Akhirnya kami
berusaha minta kepada pemerintah. Pemerintah yang impor kami
yang menyalurkan. Jadi jagung impor dari pemerintah kita salurkan
ke peternak-peternak lewat Bulog.
Jadi uangnya bayar, ambil jagung,
jagungnya datang. Namun peternak harapannya kalau bisa jagung
dulu baru uangnya belakangan,”
tutur Sukarman.
Sebelum jagung, koperasi ini
menyediakan bekatul. Namun
bekatul kualitasnya kurang baik
sehingga penyediaan bekatul di-

hentikan hingga sekarang.
Koperasi Putera Blitar kini
memiliki 427 anggota. Jumlah itu
masih belum merangkul semua
peternak di Kabupaten Blitar
yang berjumlah sekitar 4500-5000
peternak. “Kami hanya bisa mengajak anggota 400, sekitar 9
persenlah,” kata Sukarman.
Dari anggotanya itu koperasi
sementara baru bisa mengumpulkan telur peternak yang berada di
sekitar koperasi. “Saya belum bisa
mengambil telur dari semua peternak karena memang keterbatasan
pasar, kedua jangkauannya jauh
biayanya
y y mahal,, waktunya
y lama
sehingga rugi,” ujarnya.
Harga telur tidak stabil
Harga telur di pasar yang naik
n
turun membuat koperasi tidak
tidak
bisa menstabilkan harga. “Seb“S
Sebetulnya cita-cita kami
adalah
menstabilkan
harga,
namun itu
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masih jadi angan-angan. Karena
apa? Kami hanya bisa menyerap
sedikit sekali, yaitu mungkin hanya
5% dari produksinya. Kalau bisa
menyerap paling tidak 50% pasti
semuanya mesti kuat. Jadi kami
hanya bisa menyerap 5% dari
produksi, makanya kami belum
bisa menstabilkan harga,” kata pria
yang sudah 3 tahun menjadi Ketua
Koperasi Putera Blitar ini.
Sukarman yang aktif di berbagai asosiasi peternak dan pedagang ini mengungkapkan, harga
telur di Blitar baru terbentuk sekitar
pukul 13.00 - 13.30 setiap harinya.
“Jadi kerja pedagang telur itu jam 1
sampai jam setengah 2 sudah mulai keluar harga, berapa di Jakarta,
di Bandung berapa,” lanjutnya.
Pembentukan harga jual telur
ini tidak ekuivalen dengan harga
pakan ayam yang naik turun. “Sebetulnya, seharusnya harga telur itu
dipengaruhi harga pakan namun
selama ini tidak ada korelasi,
harga pakan naik harga telur turun
sering terjadi,” ucap Sukarman.
Di masa pandemi ini menarik
peternak untuk bergabung menjadi
anggota koperasi diakui Sukarman
tidaklah mudah. Apabila koperasi
usahanya lancar peternak akan
bergabung. Tetapi penjualan telur
di masa sekarang sedang tidak
menggeliat, peternak lebih men-
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gandalkan usahanya sendiri untuk
bertahan hidup.
“Ini kebetulan kemarin saya
diundang ke Singosari oleh Pak
Dirjen Perdagangan (Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kemendag), Pak Syailendra. Saya minta pada beliau agar
pemerintah membantu menyerap
telur. Kemarin disampaikan oleh
Pak Direktur Bibit (Direktorat
Perbibitan dan Produksi Ternak)
bahwa di NTT kekurangan telur, di
Ambon kekurangan telur, lah itulah
tugas pemerintah menghubungkan kami di Blitar dengan pelaku
di sana. Tujuan saya minta tolong
pemerintah memfasilitasi sehingga
peternak itu bisa ngirim ke sana,”
tegas pria yang pensiun dini dari
guru fisika ini.
Sukarman meyakini jika pemerintah memfasilitasi dengan baik
akan membuat penyerapan telur
di koperasi meningkat sehingga
peternak akan tertarik untuk bergabung di koperasi.
Ditambahkannya, peternak
di Kabupaten Blitar tidak hanya
terkendala soal pemasaran telur
saja, tapi juga pakan. “Pakan ayam
di Indonesia 50 persennya masih
impor. Bahan baku sentratnya impor. Tepung daging sama bungkil
kedelai masih impor semuanya.
Kalau jagung dan bekatul masih

local, bisa didapat. Tapi impor ini
yang menjadikan harga pakan
di Indonesia termahal sedunia,
makanya agak susah untuk bersaing harga telur karena memang
pakannya yang mahal,” urainya.
Pihaknya memiliki keinginan
untuk bisa membuat sentra pakan
ternak jika hal tersebut memungkinkan. “Tahun 2019 akhir Kementerian Koperasi dan UKM turun
ke sini ingin merancang pabrik
pakan ternak, namun agak susah
dilaksanakan karena masing-masing peternak kerjasama dengan
poultry-poultry, dan memang itu
sudah kerjasama agak lama saling
menguntungkan di mana poultry
meminjamkan pakan sampai 1 - 2
minggu atau 1 bulan, itu sulit dipecahkan. Tapi membangun pakan
ternak itu bisalah, pelan-pelan,”
jelas Sukarman.
Kendala lain yang dihadapi
peternak telur disebabkan adanya
telur HE (hatched egg) atau telur
infertile yang dijual
oleh perusahaanperusahaan
pembibitan
(breeding).
Pe n j u a l a n
telur HE
inilah yang
mempengaruhi har-
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ga telur menjadi turun.
Berharap bantuan pemerintah
Pemerintah Kabupaten Blitar
memberi perhatian terhadap keberadaan Koperasi Petera Blitar.
Dengan adanya kerjasama yang
baik, koperasi yang beromzet Rp1
milyar ini dapat terhubung dengan
pasar yang berada di berbagai
daerah.
“Bahkan pernah diajak ke Majene, Sulawesi, untuk mencarikan
jagung oleh Pak Bupati. Itu pada
saat jagung mahal berusaha
maksimal, jadi itu kerjasama antara pemerintah dengan koperasi
bahkan sampai ke Jakarta, MoU
dengan Tasikmalaya dan sebagainya. Jadi kami dibantu oleh
pemerintah daerah dan terutama
Bank Indonesia,” kata peternak
ayam telur sejak tahun 1996 ini.
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Sebelum diterpa pandemi Covid-19 setiap bulannya Koperasi
Putera Blitar rutin mengirim telur
ke DKI Jakarta, Induk Koperasi
Pasar, Tugu Pangan Jatim, dan
lainnya hingga 500 ton per bulan.
“Tapi sekarang sangat minim
sekali karena telur yang kita kirim ke Jakarta digunakan untuk
penerima Kartu Jakarta Pintar
(KJP) di Jakarta, oleh Gubernur
KJP selama PSBB dihentikan otomatis penyerapannya dihentikan,”
ungkap Sukarman.
Situasi ini membuat Sukarman
berharap agar pandemi segera
berakhir dan pasar bisa bergairah
kembali. Dia juga menginginkan
pemerintah provinsi bisa memberikan kebijakan agar daerah yang
kekurangan gizi diberi bantuan
telur dengan menyerap telur dari
koperasi.(res/rr)
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Gubernur Puji Ekspandi
Pelaku UMKM Asal Lamongan
Bepergian ke mana pun di penjuru Nusantara ini
pasti akan ditemukan PKL yang dikelola warga
kelahiran Lamongan. Umumnya mereka berjualan
makanan di tempat-tempat strategis di jalan utama. Pengalaman seperti ini yang dialami Gubernur
Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa.
iceritakan oleh Khofifah tatkala Pemprov. Jatim melakukan
misi dagang di berbagai daerah, selalu menemukan banyak pelaku UMKM yang berasal dari Lamongan. Seperti
saat melakukan misi dagang di Palu, banyak orang Lamongan.
Misi dagang di Sorong, juga banyak orang Lamongan. Demikian
pula di Medan dan Riau.Yang jadi pelaku UMKM banyak orang
Lamongan.
Ekspansi warga Lamongan itu disampaikan Khofifah saat
memberi sambutan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan
Wakil Bupati Lamongan dalam rapat paripurna di Gedung
DPRD Kabupaten Lamongan, Sabtu (6/3). Serah terima
jabatan dari Pelaksana Harian Bupati Aris Mukiyono kepada
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Wakil Bupati
Lamongan KH Abdul Rouf.
“Ini sungguh luar biasa. Betapa luasnya jejaring para pelaku
UMKM Lamongan se Indonesia,” puji Khofifah yang disambut
tepuk tangan dari para undangan yang hadir dalam sertijab.
Termasuk Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Masih terkait luasnya jejaring UMKM Lamongan, Khofifah
juga memuji orang Lamongan yang punya etos kerja luar biasa.
Ekspansinya tidak hanya berjualan soto atau makanan lainnya,
tapi juga kesenian.Terbukti, di Jambi ada 24 grup kesenian reog,
separuhnya orang Lamongan.
“Jadi, ekspansinya orang Lamongan tidak hanya jualan
soto lamongan dan jualan macam-macam, tapi kesenian Jatim
begitu mudah dipegang oleh warga Lamongan,” ungkapnya.
“Sehingga, kalau di satu titik melihat ada kesenian reog,
belum tentu orang Ponorogo,” sambung gubernur yang baru
dikaruniai seorang cucu ini.
Menurut Khofifah, para pelaku UMKM Lamongan yang
banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia tersebut
merupakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia yakin akan
menjadikan Lamongan berkemajuan bila kemudian dilakukan
sangat banyak percepatan.
Khofifah memberi contoh kain tenun songket. Ia menyebut
bahwa kain songket yang dimilikinya 70 persen merupakan
produk Lamongan. Namun, kain tersebut dibelinya kalau tidak
di NTB ya Bali. Tidak ada satupun yang dibeli di Jawa Timur.
“Rupanya mereka belum bikin brand. Ini kekuatan songket
Jatim, antara lain Kota Kediri dan Lamongan. Mungkin brand-

D
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nya bisa dibuat di sini (Lamongan),” pinta Khofifah.
Supaya ada multiplayer efek dari produksi para perajin kain
tenun songket di Jatim, Khofifah menyatakan bahwa setiap hari
Jumat ia meminta para ASN di lingkungan Pemprov Jatim pakai
batik. “Tapi tidak sekadar batik, melainkan songket,” tegasnya.
UMKM Virtual Expo
Usai sertijab, Gubernur Khofifah mengunjungi salah satu
UMKM kerajinan tangan di Jl. Sunan Kalijaga. Dia mengajak
para pelaku usaha di Kabupaten Lamongan untuk mengikuti
UMKM Virtual Expo yang diinisiasi Bank Indonesia.
Tujuannya agar dapat mengakses pasar lebih luas dan
produktif, serta memberikan peningkatan pendapatan di tengah
pandemi. “Saya sarankan para pelaku UMKM untuk mengikuti
pameran ini. Dalam satu tahun bisa dua kali. Setelah ini bisa
diidentifikasi apa saja produk-produk Lamongan yang bisa
diikutkan,” kata Khofifah.
Dijelaskan, UMKM Virtual Expo merupakan terobosan baru
dalam membangun akses pasar bagi seluruh produk UMKM
Jatim ke pasar luar negeri. Terobosan ini telah banyak membantu UMKM, karena membuka pintu dan ruang baru dalam
memasarkan hasil produksinya.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang mendampingi Gubernur menyatakan segera menindaklanjuti dengan mendorong
ekspor produk setempat. Mengingat, nilai ekspor Kabupaten
Lamongan dari industri kecil mengalami penurunan. Dari Rp
55,721 miliar pada 2019, menjadi Rp 43,742 miliar di 2020.
“Penurunan ekspor tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid
19. Karena itu tahun 2021 kami berusaha untuk membangkitkan
kembali UMKM di Kabupaten Lamongan melalui gerakan “Ayo
Beli Produk Lamongan” yang telah kami luncurkan beberapa
waktu lalu,” kata Yuhronur.
Ekspor itu didorong dari sembilan unit industri kecil. Antara
lain pupuk, makanan kecil, sarung tenun ikat, anyaman bambu,
konveksi, lobster dan kerapu, arang serta olahan jagung. (*/res)
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Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mencintai Pekerjaan,
Maka akan Dicintai Rejeki
Bertempat di Jambuluwuk
Convention Hall & Resort
Batu, sebanyak 207 staf
dan karyawan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur mengikuti kegiatan
“Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur”, 26
- 27 Februari 2021.
elain mendengarkan arahan
dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur, Dr. Mas Purno Hadi, M.M.,
peserta juga mendapat pembekalan dari motivator kondang, Dr. Umi
Dayati MPd., dosen Universitas
Negeri Malang.

S
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Mas Purnomo Hadi dalam arahannya meminta ASN dan PNS di
lingkungan Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Jatim dalam bekerja
selalu menjaga kedisplinan. “Panca Prasetya Korpri harus tetap
melekat di hati kita. Apakah ASN,
apakah PNS, maka Panca Prasetya Korpri harus tertanam di hati
kita dan dilaksanakan. Selain itu
menjaga sopan santun dan kapasitas untuk melaksanakan tugastugas,” kata Mas Purnomo Hadi.
Mas Purnomo Hadi juga berpesan kepada staf Dinas Koperasi dan
UKM Prov Jatim agar lebih mencintai pekerjaan. “Cintailah pekerjaan
njenengan, insya Allah rejeki akan
mencintai kalian. Tapi kalau kalian
bermain-main dengan pekerjaan di

dinas kita, insya Allah rejeki kalian
akan dipermainkan,” ujarnya dengan didampingi Sekretaris Dinas
Koperasi dan UKM Prov. Jawa
Timur, Andrio Himawan Wahyu Aji,
S.H., M.H.
Pada kesempatan itu Mas Purno
Hadi menyerahkan hadiah kepada
pemenang “Lomba Senam New
Normal” yang pesertanya masingmasing bidang, bagian dan UPT.
Lomba senam kreatif ini selain untuk menjaga kesehatan juga untuk
menghindari kejenuhan selama
masa pandemi Covid-19.
Pada Sabtu pagi semua peserta
mengikuti olah raga bersama di
gedung olahraga Jambuluwuk,
dalam suasana kebersamaan dan
ceria.(res)
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Ponpes Subulus Syaﬁ’in Magetan

Masa Pandemi Lahirkan Batik Kepo
Ide kreatif sering muncul di
masa libur panjang akibat
pandemi Covid-19. Sembari
mengisi kekosongan waktu
ide itu justru makin berkembang. Ujung-ujungnya malah
mendatangkan rupiah. Hal itu
serupa dengan yang dialami
santri di Pondok Pesantren
Subulus Syafi ’in, Desa Pojok,
Kec. Kawedanan, Magetan.
Mereka memiliki kegiatan positif mengisi waktu libur dengan
membatik.
zzahra Hafizhahtul Azizah,
pengurus Pondok Pesantren
Subulus Syafi’in, menuturkan, masa pandemi mengharuskan
santri-santriwati ponpes tidak boleh
pulang walaupun masa liburan.
“Muncullah ide dari Abah
Yai (almarhum KH
Supriyanto, penga s u h S u bu l u s
Syafi’in) untuk
membuat cara
supaya mereka
tidak jenuh, akhirnya muncul ide
membuat batik,”
kata Azzahra.
Kegiatan membatik bagi santri
memiliki

A
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sifat rekreatif yang bisa mengobati kejenuhan. Selain itu, dengan
membatik para santri lebih kenal
dengan budaya sendiri. “Anak zaman sekarang sudah mulai hilang
ketertarikan ke budaya batik. Lewat
cara ini Abah Yai bisa menanamkan
kepada para santri untuk lebih mencintai budaya bangsa,” kata putri KH
Supriyanto ini.
Agar bisa membatik para santri
Pondok Pesantren Subulus Syafi ’in
diikutkan pelatihan membatik pada
November 2020. “Yang mengisi
pelatihan rekan kerja Abah Yai,
seorang seniman pembuat batik
internasional. Beliau diundang ke
pondok untuk memberi pelatihan.
Kita semua dilatih, guru-guru,
ustadz, ustadzah, santri-santri,
semuanya dilatih untuk membuat
batik. Jadi nggak cuma santri saja
yang membuat batik tapi semua
bisa,” urai Azzahra.
Sebanyak 80 orang
mengikuti pelatihan
yang digelar 3 hari
berturut-turut. Usai
mengikuti pelatihan
para santri belajar
m e n g u a s a i te k n i k
membatik selama 1
bulan. Hasil proses
belajar itu berbuah
manis. Pada 26
Desember 2020
batik karya santri
Po n d o k

Pesantren Subulus Syafi ’in diluncurkan. Batik yang diberi nama
Batik Kepo, akronim dari Kreasi
Pondok, dilaunching oleh Bupati
Magetan, Suprawoto.
Menggunakan 3 Teknik Membatik
Pada kegiatan membatik santri
dan guru di ponpes melakukannya
di kala senggang. Ada sekitar 12
santri yang bergantian membatik.
Azzahra mengatakan, sebelum ada
jadwal bergilir para santri berebut
untuk membatik. “Awalnya semau
mereka, siapa yang mau tapi karena
rebutan nggak terkondisi maka digilir, karena mereka antusiasmenya
sangat tinggi,” tuturnya.
Satu lembar ba
batik dikerjakan
guru dan santri mu
mulai dari proses
membuat pola hingga
hingg pencelupan.
Pola batik dibuat tterlebih dahulu
oleh ustad dan ustad
ustadzah, setelah itu
pencantingan di atas kain katun
primis dilakukan
santri laki
dilaku
maupun putri.
p
Pembuatan Batik
Pem
Kepo menggunakan
3 tek
teknik berbeda.
Dijelaskan Azzahra,
Batik Kepo
zah
mengkombinasime
kan
ka teknik batik
cap,
ca tulis dan ciprat.
ra
“Campur
( te
t knik membatik)
b
kita bisa
mengkombinam
s
sikan
tiga teknik
m
membatik,
batik
c
cap,
tulis, ciprat.
B
Biasanya
kan
h
hanya
ada dua
te
teknik,
kadang
c
cap
dan ciprat
ata kadang tulis,
atau
cap Tapi kita tigacap.
tigan
tiganya
langsung
kita m
masukkan dalam
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satu kain batik menjadi ciri khas
batiknya kita,” urainya.
Ciri lain Batik Kepo memiliki warna sogan. “Sogan itu dulu cuma ada
di keraton karena pembuatannya
yang sulit, sehari itu maksimal cuma
bisa 5 kain sampai selesai karena
nggak bisa kena sinar matahari,
kena lampu pun juga nggak bisa,
jadi pembuatannya sangat-sangat
rumit. Kadang kita sudah hati-hati
antara satu kain, antara kain yang
ini dengan kain yang lain kadang
berbeda warnanya,” lanjutnya.
Batik Kepo juga memiliki motif
khas, yaitu motif gerabah. Gerabah
dipilih karena desanya merupakan
desa penghasil gerabah. Pondok
Pesantren Subulus Syafi ’in ingin
turut mengenalkan gerabah melalui
kain batik.
Motif dan warna yang menawan
membuat Batik Kepo banyak diminati. Pesanan batik berdatangan
mulai dari instansi pemerintah, bank
hingga masyarakat umum yang
ingin membuat seragam.
Dalam satu bulan ponpes ini
bisa menghasilkan hingga 200
lembar kain batik. “Kalau sekarang,
karena kita masih baru, bergantung
pesanan,” kata
ta Azzahra.
Mengenai
ai harga jual, Azzahra menjelaskan,
elaskan, Batik
Kepo menyediakan
diakan batik dengan harga bervariasi
ervariasi bergantung dari kerumitan
umitan pembuatannya. “Kalau
u yang biasa Rp
250 ribu, sogan
gan 3 teknik Rp
450 ribu, tuliss canting besar
kisaran Rp 1 - 1,5 juta,
canting kecil ukuran
0,00 Rp 3,5 - 4,5
juta,” kata Azzahra
zahra
Dengan makin berkembangnya Batik
atik
ah
Kepo di tengah
masyarakat,
ponpes yang
ng
memiliki 660
0
santri dari
jenjang TK,
SD dan SMP
ini akan
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menjadikannya unit
un usaha sendiri.
“Sebelumnya kita
sudah mengikuti
meng
OPOP (One
Pesantren One
Product) ttahun
tapi itu
2019 ta
produknya
produk
masih kecilbelum
kecil b
terlalu niat
banget.
Dulu pertama itu
masih air
masi
ulang
isi u
merek Numere

santara,” kata Azzahra.
“Sekarang batik menjadi unggulan. Dulu, kan, usaha kecil-kecilan
tapi yang ini (batik) lebih diniatkan
lagi. Ada tujuan lagi selain menambah operasional pondok, ada tujuan
yang lebih terarah lagi,” imbuhnya.
Bagi santri yang telah belajar
membatik di ponpes ini diharapkan
bisa lebih mandiri. Jika telah lulus dari
pesantren mereka bisa siap terjun untuk berkarya. “Insya Allah bisa (membatik) tapi tidak 100 persen, soalnya di
tempat kita maksimal jenjang sampai
SMP, tapi alhamdulillah alumni kami
dari Pekalongan sekarang sudah
membuka batik sendiri,” pungkas
Azzahra. (res/rr)
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Deddy Irawan

Crackers Kremuzz,
dari Jalanan Mencapai Swalayan
Memulai untuk berbisnis
tidaklah mudah. Selain harus
menyiapkan modal, waktu,
juga mencari peluang usaha
yang tepat. Jika salah melangkah, hilanglah harapan membangun mimpi.
eddy Irawan, produsen Crackers
Kremuzz, di awal
membangun usaha masih
bingung akan berbisnis
apa. Padahal pada 2014
Deddy memegang jabatan sebagai manager
di salah satu perusahaan
swasta. Karirnya pun meningkat. Namun dia teringat
kata temannya, jika masih muda
masih punya tenaga untuk
membangun usaha tapi jika
memasuki usia pensiun tenaga
s u -

D
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dah tidak ada lagi, dan jika memulai
usaha dari bawah kita tidak akan
mampu karena ego kita sudah di
atas.
Akhirnya Deddy bersama sang
istri merintis usaha dengan menjual produk orang
lain melalui
aplikasi
pesan
instan
BBM.

“Karena kita nggak percaya diri
awalnya. Gimana sih mau jual tapi
kita nggak tahu ilmunya, belajar
dari penjualan produk orang lain
dulu, jadi itu tipsnya kalau memulai
usaha. Kalau sudah punya kepercayaan diri baru
ba lihat potensi, eh,
ternyata ini menjual,
m
kemudian kita
mencoba untuk
untu membuat. Karena
awalnya di fro
frozen saat itu kita jualannya pancak
pancake karena pancake ini
laku, kemudian
kemudia kita berkembang ke
es krim, laku. Kita
K buat pancake dan
es krim,” kata Deddy.
Nyatanya m
masa penjualan pancake merosot meski sempat tertolong dengan b
bisnis es krim. Tahun
2016 bisnis es krim ikut menurun karena masuk
musim hujan.
m
Setelah itu Deddy
berkonsultasi ke
De
Cooperative Trading
House (CTH).
T
Dia disarank
disarankan untuk membuat
produk over border
dan bisa keluar
b
dari keterbata
keterbatasan wilayah karena
es krim tidak bisa dikirim ke tempat yang lebih
lebi jauh. Sebelumnya
es krim produksinya
hanya dikirim
produ
ke Surabaya, Kediri, Malang dan
Bali. Belum lagi budget ongkos
kirim dan
da treatment product
menyebabkan
harga jual
menye
es krim
kr kian mahal.
Deddy kemudian
membuat
produk yang
mem
dijualnya
dari bazar ke
diju
bazar
baz dan kawasan car
free day setiap Minggu
pagi.
pag Lambat laun Deddy mulai mengenal Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi
Jawa Timur beProv
serta
sert sekolah informal
di dalamnya.
da
Dia belajar
bagaimana
baga
memulai usd
aha dengan
benar, mengena branding, mengenal
genal
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proses produksi, penggunaan bahan
han
pengawet,
dll.
Deddy
pun membuat cracker
ker
goreng karearena menurutrutnya makanan
anan
yang digoreng bananyak disukai
kai
orang. Dia
menjual
produknya
ya
tanpa merrek untuk
k
mengeta-hui reaksii
p a s a r
sembari
m e n e rima kritik dan
saran.
Selama
setahun
melewati proses
‘blind test’’
di pasar lahirlah Crackers Kremuzz. “Kita jalan dulu dihina orang
nggak enak, melempem, kita
terima saja sambil memperbaiki
resep, terus ilmu cara menjualnya,”
kata Deddy.
Lebih lanjut Deddy menceritakan, “Kremuzz itu filosofinya
kripik maknyus, singkatannya
kripik maknyus karena base-nya
kripik yang digoreng, sekarang kita
improve dipanggang. Hasil riset
ternyata dari tesis risetnya keripik
yang digoreng dan dipanggang
sama-sama cracker itu lebih suka
yang dipanggang.”
Crackers Kremuzz memiliki 4
varian rasa yaitu seledri, jahe, coklat
keju dan durian. Crackers Kremuzz
rasa seledri dan coklat keju paling
mendominasi permintaan pasar.
Untuk mendapatkan Crackers Kremuzz, makanan ringan ini tersedia
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d i
b
b
i mar kkett
berbagai
place, jaringan retail waralaba, dan
reseller di kota-kota besar seperti
Riau, Pekanbaru, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Tulungagung,
Surabaya, Jakarta, Bekasi dan
Tangerang.
Deddy juga telah mengikuti
pameran besar skala ASEAN dengan buyer Crackers Kremuzz dari
manca negara. Dari sini dia makin
mendapatkan banyak ilmu. Setelah
bergabung di Coorperative Trading House (CTH) Jawa Timur dia
mengalami banyak perubahan
positif. “Nggak nyangka dulu jualan
pinggir jalan car free day sekarang
sudah Trade Expo Indonesia yang
beli buyer manca negara,” ungkap
Deddy yang menyebut pembeli
terjauhnya dari Ukraina dan Italia.
Meski saat ini berada di kondisi

p
pandemi di mana banyak bisnis
yang terhambat, Deddy
D
terus
bersem
bersemangat. Dia
tetap memproduksi
dan
menjual
produknya,
termasuk
usaha es
kir m yang
d
dulunya dikemas dalam
cup sekarang dijual
da
dalam bentuk
es krim tar t.
Pa
Pada proses
pr
produksi, dia
dib
dibantu siswa
SMK yang
ma
mandiri mencar
cari uang membay
bayar sekolah
dan tambahan
uang jajan. Mereka semangat
beke
bekerja usai berseko
sekolah.
“K
“Kita akhirnya
kepik
kepikiran, anakanak ini jangan
sampa
sampai nganggur
ya. Bagaimana kita
dapat uang mereka dapat manfaat.
Malahan mereka selalu bertanya,
‘Pak, besok kerja apa?’ Mereka
interest lho, jarang ada orang misalnya karyawan nanya ‘Pak besok
kita kerja apa?’ itu mereka tanya
kalau sudah sore. Besok kerja ini,
kerja ini. Jadi saya sudah siapkan
skedul seminggu,” urai Deddy.
Deddy tidak ingin menyerah
pada situasi saat ini. Dia pun mengajak semua orang untuk tidak
menyerah dan mencoba berbisnis
produk yang bisa menghasilkan
uang. Diungkapkannya, Crackers
Kremuzz merupakan produk ke-13
setelah usaha sebelumnya gagal.
Dia menyemangati agar mencoba
saja dulu, menambah skill, dan
mau terbuka dengan kemajuan
zaman.(rr)
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Vivi Ghufriana Yuwanita

Tumisan Ikan Penuhi Gizi di Masa Pandemi
Nasi bakar makin nikmat
disantap dengan ikan asap
olahan. Sebut saja olahan
dari ikan tuna asap atau ikan
cakalang asap. Vivi Ghufriana
Yuwanita, terinspirasi untuk
menghadirkan produk ‘topping ikan’ nasi bakar siap saji.
Dengan mengusung brand
Tuman atau Tumisan Ikan, dia
mengemas olahan ikan untuk
penikmat nasi bakar di mana
pun berada.
ivi menutur kan awalnya
dia hanya menjual nasi bakar melalui aplikasi
p
layanan
y
pesan antar makanan dan jejaring
sosial Facebook. Setiap pecan
dia menggeber dagangannya di
kawasan Car Free Day di Taman
Abhirama Sidoarjo. Rupanya teman-teman Vivi yang berada di
luar kota dan luar Jawa penasaran
ingin merasakan nasi
bakarnya. Vivi bingung karena tidak
bisa mengirim nasi
bakar hingga
luar pulau.
Mulailah
V i v i b e rpikir
untuk
men-

V
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ciptakan olahan ikan siap saji yang
dikemas dalam kaleng. Dengan
produk yang mampu bertahan 6
bulan jika tersimpan dalam keadaan
tertutup dengan suhu ruangan Vivi
bisa memasarkan dan mengirimkan
produknya hingga ke penjuru Indonesia. Produk yang berhasil dibuatnya ini diberi nama Tumisan Ikan
atau Tuman bisa dinikmati dengan
nasi bakar, nasi kuning atau mie.
Usaha yang dirintisnya sejak
tahun 2019 ini mendapat respon
positif dari customer di dunia maya.
Terutama tumisan ikan tuna yang
menjadi best seller. Meski tumisan
ikan tuna menjadi produk yang paling banyak diburu, Vivi berusaha
membuat varian lain agar customer
punya pilihan rasa. Terdapat 7 varian yang sudah tersedia, di antaranya ikan tuna asap, ikan cakalang
asap, ikan salem asap, ikan dori,
dan cumi-cumi.
Dalam pembuatan tumisan ikan
Vivi hanya membuat 1 varian rasa
setiap hari. Dia dibantu 4 orang
karyawan yang bertugas mulai dari
persiapan hingga pemasangan label produk. “Dalam satu hari itu saya
usahakan maksimal di satu varian, nanti lain hari baru varian
yang lain. Jadi memang fokus
di satu hari kita untuk satu
varian. Misalkan tuna, jadi
mulai dari persiapan
ikannya, pembersihan,
bu m bu bumbu
khusus
t u n a .
Jadi kalau untuk masak tunan-

ya sendiri sekitar 2 jam-an. Cuma
yang lama waktu persiapannya
kayak ngupas-ngupas bawangnya,
kan lumayan (lama),” ucap Vivi.
Dia didukung 3 supplier khusus ikan tuna. Sebab banyaknya
permintaan tumisan ikan tuna
membuat Vivi tidak boleh kehabisan
bahan baku. Jika satu supplier kehabisan stok ikan dia bisa beralih
ke supplier yang lain.
Dikatakan Vivi, penjualan Tuman
paling banyak melalui marketplace
dan jejaring sosial. Untuk bisa
memenuhi permintaan customer
dia rela meluangkan waktu untuk
memantau penjualan dan melayani
pelanggan. Penjualan secara daring
yang laris ini membuat Vivi
tidak menjual produknya
ke toko offline kecuali hanya beberapa
saja, seperti memasarkan melalui Coorperative Trading House
( C T H )
J a w a
Timur.
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“Saya kencengnya memang
di online terus di Facebook juga
lumayan banyak permintaan dan
sudah menyebar dari Sabang
sampai Merauke, Alhamdulillah,”
tutur Vivi.
Bahkan di masa pandemi ini
Vivi makin kebanjiran pesanan.
“Karena memang dibutuhkan ikan
untuk makan di rumah karena
juga untuk menjaga imun. Cuma
kemarin kendala dari kemasannya
karena pabriknya di daerah Rungkut zona hitam, ya. Kalau untuk
permintaan (Tuman) meningkat,”
kata Vivi.
Manisnya berbisnis kini dirasakan Vivi. Penjualan Tuman meningkat seiring dengan kebiasaan
masyarakat berbelanja online terutama di masa pandemi. Tapi kisah
manisnya ini tidak meninggalkan
cerita perjuangannya yang jatuh
bangun.
“Banyak (cerita) sukanya. Alhamdulillah. Saya mengawali
memproduksi Tuman ini karena bu-
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kan

bu a t
produk
dulu terus
cari pemasar a n n ya , ka re n a
sudah ada permintaan dari nasi
bakar tadi saya berusaha untuk
menginovasi produk saya dan
akhirnya jadilah Tuman,” ujarnya.
“Kemudian berjalannya waktu
saya ditanya apa sama kayak
produk A, kayak produk B, saya
nggak tahu brand-brand yang

mereka sebutkan malah nggak
tahu sama sekali. Nah, akhirnya
mereka bilang, ya ini mungkin
(cerita) duka, ya, mereka bilang
(produk) yang itu lebih kayak
gini, lebih kayak gini, lebih di situ,
sih, karena saya nggak bertemu
dengan kompetitor dulu awalnya,”
lanjut Vivi.
Vivi merasa masih kalah dengan kompetitor besar apalagi yang
sudah menjadi produk pabrikan.
Wanita yang menjadikan pengalaman sebagai guru paling berharga
ini terus berusaha meningkatkan
kualitas produknya hingga bisa
mengejar mimpinya untuk go internasional.
“Sejauh ini harus siap menghadapi seperti itu (kompetitor besar)
karena belajar dari pengalaman.
Saya tidak tahu kompetitor saya
kayak gitu. Saya cuma tahunya,
oh,, produk
saya
p
y ada yang minat sementara ssaya nggak
kompetitor. Nah,
tahu kompe
te r nya t a s e te l a h
berjalannya wakberjala
tu ada yang
membandingan denin
gan produk
A d a n B.
Bahkan
produk
y a n g
s u d a h
produk
pabrik kayak gitu. Ya,
a
harus siap
menghadapi
kaya gitu. Sekarang saya bermenpikirnya untuk
u
pabrik, kalau
jadi sebuah pa
sudah parbrik, kan digempur
(serang) sana digempur (serang)
sini kan harus kuat,” tutur Vivi.
Dia pun membagikan tips menghadapi pandemi ini agar tidak boleh
patah semangat, terus berinovasi
dan berdoa. Jika semangat patah,
kata Vivi, kondisi tubuh akan turun
dan merugikan diri sendiri. (rr)
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Ramona Indriyasanti

Sambal Bu Luthﬁ
Meniti di Masa Pandemi
Kesuksesan Sambal Bu Luthfi
merambah pasar nasional
tidaklah mudah. Sang owner,
Ramona Indriyasanti, harus
melewati lika-liku berbisnis.
Mulai dari pemasok bahan
yang tidak konsisten hingga
harus meninggalkan bisnis
rumah makan untuk kembali
pulang ke kampung halaman.
amona awalnya memiliki usaha
rumah makan nasi pecel khas
Kediri di Yogjakarta. Sambal
pecel yang menjadi bumbu utama
dipasok langsung dari Kediri oleh
temannya. Mulanya usaha
rumah makan berjalan
lancar namun saat akan
mendirikan rumah makan
yang ketiga temannya
tidak konsisten mengirim sambal pecel.
Molornya pengiriman
berdampak pada
usaha warungnya.
“Masa warung
tutup gara-gara
sambalnya belum datang,”
kata Ramona
yang kelabakan kala
itu.
Dari
kejadian
itu Ram o n a
mencoba
membuat
sambal pecel sendiri.
Dia mengolah sambal

R
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pecel hingga rasanya mirip dengan
sambal pecel sebelumnya. Hasilnya,
pelanggan banyak yang cocok dan
suka.
“Selama 11 tahun di Yogja kita
buka rumah makan sambal pecel.
Alhamdulillah sambal kita banyak
(yang suka). Langganan-langganan
kita bawa (sambal) ke Amerika, bawa
ke Saudi untuk oleh-oleh. Setelah itu
di Yogja 11 tahun kita diharuskan balik
ke Jawa Timur, ke Mojokerto, karena
suami ada urusan yang mengharuskan dia balik kampung,” ujarnya.
Di Mojokerto Ramona kembali membuka
warung yang sama.
Selama 2 tahun
berjualan usahanya berjalan lambat. Dia
kemudia n

mendapat saran dari temannya
tem
agar menjual sambal pece
pecel dalam
bentuk kemasan dan mula
mulai belajar berjualan secara onlin
online.
Tahun 2017 Ra
Ramona
mulai mempro
memproduksi
sambal pecel
pece khas
Kediri dalam kemasan. Selain menggunakan bahan
baku utama
utam kacang tana
tanah, dia
membua
membuat terobosan d
dengan
menggu
menggunakan
kacang mete.
Kacang ini tidigoreng
dak dig
melainkan diomelaink
ven.
“Kita memilih kacang lokal
yang sudah tersortir
te
jadi kita sudah nggak
perlu membersihkan
members
lagi, jadi istilahn
istilahnya dari
segi rasa kala
kalau ada
kacang ada jele
jelek dikit,
kan, sudah berubah
be

27

Profil UKM
di sambal sama di ketahanan. Jadi
untuk kacang nomor 1 harus kacang
lokal terus untuk mete kita juga mete
lokal,” kata wanita yang akrab disapa
Bu Luthfi ini.
Dikatakannya, sambal pecel yang
menggunakan kacang mete testurnya lebih lumer dan gurih. Karena
rasanya yang berbeda membuat
sambal pecel mete paling diminati
dibanding kacang tanah.
Selain membuat sambal pecel,
Ramona juga membuat sambal
rujak manis, dan aneka sambal
ikan. Sambal rujak manis tersedia
dalam 3 varian, yaitu kacang tanah,
wijen dan mete. Sedangkan sambal
ikan memiliki varian sambal ikan
peda, sambal ikan teri, sambal
ikan klotok, sambal ikan tongkol
asap, dan sambal bawang. Dan,
yang saat ini masih dalam proses
perizinan varian terbaru adalah
sambal ikan salmon. Diungkapkan
Ramona, sambal rujak manis mete
dan sambal tongkol asap menjadi
produk best seller.
Selama masa pandemi Covid-19,
Ramona fokus menjual produk secara daring. Sebab penjualan luring
merosot. Meski begitu produk sambal
Bu Luthfi tetap bisa dinikmati konsumen karena penjualan sudah menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
Reseller dan agen penjualan tersebar
di beberapa kota seperti Nganjuk,
Bali, Makasar, Semarang, Jakarta.
Menjalani usaha ini Ramona

28

merasakan manis dan pahitnya
berbisnis. Diakuinya lebih banyak
merasakan manisnya. Ramona bisa
mengenal banyak orang, mengikuti
pelatihan dan pameran ke luar kota.
“Ini pengalaman pribadi awal-awal
terjun jadi UKM begitu saya memilih
produk sambal pecel untuk produk
saya, yang pertama itu saya urus
perizinannya dulu sebelum saya
produksi dan saya jual itu, mungkin
ada yang memulainya jualan dulu,
tapi kalau saya, saya urus perizinannya dulu. Begitu izin PIRT keluar saya
produksi dan saya perkenalkan ke
dinas-dinas di kabupaten di daerah
saya. Saya di Kabupaten Mojokerto
jadi saya mendatangi Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagagan, saya
kasih mereka contoh sambal saya,
jadi istilahnya kita perkenalan. Na-

manya UKM se kabupaten jumlahnya
ribuan, kalau kita tidak memperkenalkan diri mereka tidak akan tahu diri
kita,” ujar Ramona.
Ramona juga mulai memaksakan
diri untuk konsisten menjalankan
promosi dan penjualan melalui sosial
media. Dengan cara ini dia merasa
menemukan banyak jalan menjual
sambal. Tak disangka, berkat kegigihannya berbisnis Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa,
berkesempatan mengunjungi rumah
dan meninjau usahanya.
“Rumah saya bisa dikunjungi
Bu Khofifah tahun 2018. Saya baru
jadi UKM 1 tahun dikunjungi oleh
beliaunya itu waduh rasanya sampai
amazing. Alhamdulillah. Istilahnya
Allah kasih kemudahan banyak, saya
dikunjungi sebagai UKM yang baru
mulai,” kata Ramona yang merasa
seperti mimpi mendapat support dari
gubernur.
Dari perjalanan bisnis ini Ramona
membagikan tips agar tetap bisa
bertahan berbisnis di masa pandemi
dengan cara berjualan secara online mengikuti zaman yang sudah
berganti.
“Kalau kita tidak bisa kita bisa
minta tolong anak atau suami untuk
membantu (pemasaran) online kita
karena itu sudah harus kita pelajari
untuk ke pemasaran kita. Pandemi
ini mengingatkan kita untuk belajar
(pemasaran) online,” pungkas Ramona.(rr)
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PERATURAN KHUSUS
Simbol Non Verbal
Sistem Operasional di Koperasi
Koperasi dalam bentuk dan jenis apapun, boleh
dikatakan sebagai suatu lembaga intermediasi.
Apalagi koperasi simpan pinjam. Fungsi utamanya
jelas adalah menjembatani apa yang menjadi
kepentingan kelompok sosial tertentu dan yang
menjadi harapan para anggota. Sebagai jembatan
penghubung tentulah harus memiliki sistem, kaidah hukum yang menjadi kode etika anggotanya.
alam ilmu hukum terdapat suatu asas peraturan
perundang-undangan yang penting, yang dikenal
dengan “lex specialis derogat lex generalis.” Secara
sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generalis). Apabila dihubungkan dengan pandangan Dworkin,
dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi
sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.
Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai
hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk
diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Asas juga
berlaku terhadap aturan-aturan koperasi apabila terhadap
“sesuatu hal” juga diatur oleh aturan di luar aturan atau
ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Koperasi, dan
apabila itu terjadi maka ketentuan yang ada dalam Peraturan
Khususlah yang berlaku. Lalu bagaimana cara membuatnya?

IV. Penanggung jawab Persus.
Contoh Persus :
KOPERASI SIMPAN PINJAM
“ ......................... “


BH No : ...................................................... Tgl : ...........................
Alamat : .............................................................



PERATURAN KHUSUS
PENGURUS KSP “ ..................................”
Nomor : ......./Persus/....../..........

D

Sistematika Penulisan Persus Koperasi.
I. Judul
II. Konsideran
III. Batang Tubuh
1. Merupakan rumusan dalam bentuk BAB dan PasalPasal
2. Ketentuan Umum (terdiri atas definisi dan istilah istilah
yang berlaku)
3. Norma :
1. Prosedur
2. Penanggung Jawab
3. Penanggung Gugat
4. Sanksi :
(a).Kalau ada yang salah prosedur ? siapa yang
disalahkan...? Apa sanksi administrasinya....?
(b).Kalau ada keslahan prosedur yang menyebabkan kerugian lembaga, berapa sanksi
dendanya....?).
5. Peralihan
6. Penutup ( kapan mulai berlakunya )
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Tentang :
Pemberian Pinjamaman.
Menimbang: a.

b.

c.

d.

e.

Mengingat: 1.

Bahwa pemberian pinjaman adalah salah
satu kegiatan pokok KSP untuk memberikan kemanfaatan bagi anggota dan KSP;
Bahwa semakin banyak anggota yang
memanfaatkan jasa pinjaman dengan
baik dan bertanggung jawab, maka akan
semakin banyak pula anggota yang ditingkatkan kesejahteraannya yang juga akan
memberikan keuntungan bagi KSP;
Bahwa produk-produk pinjaman dengan
fitur yang menarik dan memberikan
kemanfaatan nyata bagi anggota akan
menggugah anggota memanfaatkan jasa
pinjaman yang diberikan oleh KSP;
Bahwa untuk itu perlu dibuat produkproduk pinjaman dengan segala ketentuannya sehingga benar-benar efektif, efisien
dan bermanfaat;
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam
Peraturan Khusus.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
3. Undang Un dang nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja klaster Koperasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kemudahan, perlindungan
dan pemberdayaan koperasi dan usaha
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mikro kecil dan menengah;
5. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015
Tentang Kelembagaan Koperasi
6. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015
Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Permenkop 02 tahun 2017.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Koperasi Simpan Pinjam “...........”.

Menetapkan

1
2

3

4

5

6
7

8

a.
b.
c.
d.

MEMUTUSKAN
: PERATURAN KHUSUS PENGURUS KSP
“.................” TENTANG PRODUK PINJAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam “..........................”.
Pinjaman adalah sejumlah dana dalam bentuk uang yang
dipinjamkan oleh Koperasi atau kreditur kepada anggota
atau debitur dengan kewajiban pengembalian oleh debitur dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran berupa
pokok pinjaman ditambah bunga. jasa
Produk pinjaman adalah produk-produk yang dibuat
oleh Koperasi sesuai kebutuhan dan peluang-peluang
pengembangan usaha.
Agunan adalah benda atau barang bergerak dan atau/
tidak bergerak yang diserahkan anggota kepada Koperasi
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.
Sisa Pinjaman adalah sejumlah pinjaman yang belum
terbayar sesuai ketentuan yang berlaku dan belum
terselesaikan dalam pereode angsuran bulanan.
Denda adalah..............................
Tunggakan adalah sejumlah pinjaman yang belum terbayar sesuai ketentuan yang berlaku dan belum terselesaikan dalam pereode setelah tanggal jatuh tempo.
Tunggakan macet adalah sejumlah kewajiban yang belum
terselesaikan setelah masa jatuh tempo dan .................
BAB II
JENIS-JENIS PRODUK PINJAMAN
Pasal 2
Pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang diperuntukkan
bagi tujuan-tujuan produktif.
Pinjaman investasi, yaitu pinjaman yang diperuntukkan
bagi tujuan-tujuan investasi.
Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang diperuntukkan
bagi tujuan-tujuan konsumtif.
Pinjaman Musiman, yaitu pinjaman yang diperuntukkan
bagi petani, peternak, nelayan untuk tujuan tujuan pembiayaan yang bersifat musiman.

BAB III
KETENTUAN PINJAMAN
Pasal 3
(1) Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diberikan
oleh Koperasi untuk meningkatkan pendapatan anggota peminjam melalui pengembangan usaha produktif
(pinjaman untuk pengembangan usaha anggota), yang
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ketentuannya adalah sebagai berikut:
a. Batas Maksimal Pemberian Pinjaman (BMPP)
adalah sebesar ..... x jumlah simpanan yang dimiliki,
maksimalsebesar Rp .......... (......);
b. Jangka waktu pinjaman adalah ......... bulan;
c. Bunga pinjaman .......% per tahun (menurun/flat/
anuitas, dsb.)
d. Administrasi dan provisi: ...... %
e. Diperlukan agunan yang memadai jika pinjaman
melebihi ...... x jumlah simpanan yang dimiliki.
(2) Pinjaman investasi adalah pinjaman yang diberikan oleh
Koperasi kepada anggota untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian
usaha baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi
usaha yang sudah ada atau refinancing atas objek yang
telah dibiayai terlebih dahulu, yang ketentuannya adalah
sebagai berikut:
a. Batas maksimal pemberian pinjaman (BMPP) adalah
sebesar ...... x jumlah simpanan yang dimiliki, maksimal sebesar Rp .......... (..............);
b. Jangka waktu pinjaman adalah: ......... bulan;
c. Bunga pinjaman ........ per tahun (flat/menurun/anuitas, dsb.)
d. Administrasi dan provisi: ........ %
e. Diperlukan agunan yang memadai jika jumlah pinjaman melebihi ........ x jumlah simpanan yang dimiliki.
(3) Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diberikan
oleh Koperasi kepada anggota untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumtif, yang
ketentuannya sebagai berikut:
a. Batas maksimal pemberian pinjaman (BMPP) dalah
sebesar ........ x jumlah simpanan anggota, maksimal
sebesar Rp ............. (....................);
b. Jangka waktu pinjaman adalah ............. bulan;
c. Bunga pinjaman ........ % per tahun (flat/menurun/
anuitas, dsb)
d. Administrasi dan provisi: ....... %
f. Diperlukan agunan yang memadai jika jumlah pinjaman melebihi ........ x jumlah simpanan yang dimiliki.
(4) Pinjaman musiman adalah pinjaman yang diberikan
oleh Koperasi kepada anggota untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan-kebutuhan musim musim
tertentu, yang ketentuannya sebagai berikut:
a. Batas maksimal pemberian pinjaman (BMPP) dalah
sebesar ........ x jumlah simpanan anggota, maksimal
sebesar Rp ............. (....................);
b. Jangka waktu pinjaman adalah ............. bulan;
c. Bunga pinjaman ........ % per tahun (flat/menurun/
anuitas, dsb)
d. Administrasi dan provisi: ....... %
e. Diperlukan agunan yang memadai jika jumlah pinjaman melebihi ........ x jumlah simpanan yang dimiliki.
(5) Ketentuan pengajuan pinjaman:
a. Mengisi formulir Surat Permohonan Pinjaman yang
ditandatangani anggota pemohon dan/atau penja-
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min.
b. Telah menjadi anggota minimal ..... bulan dengan
melampirkan bukti keanggotaan ......... (.........) lembar;
c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar
perkoperasian dengan melampirkan bukti sertifikat
diklat ........ (..........) lembar;
d. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk dan
kartu keluarga ...... (...........)lembar;
e. Melampirkan bukti slip gaji atau bukti penghasilan;
f. Melampirkan foto copy dokumen agunan ...... (.........)
lembar, bagi jumlah pinjaman yang melebihi ........ x
jumlah simpanan yang dimiliki.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
PROSES PENCAIRAN PINJAMAN
Pasal 4
Koperasi melalui staf Bagian Pinjaman akan mengecek
kelengkapan dokumen Permohonan Pinjaman, melakukan suvey dan analisis atas semua informasi dan fakta
yang telah diajukan oleh anggota peminjam.
Koperasi memberikan waktu selambat-lambatnya .........
hari sejak permohonan pinjaman diajurkan untuk pencarian pinjaman, dengan ketentuan semua dokumen
dan kelengkapan yang diperlukan dalam pengajuan
pinjaman telah lengkap dan sesuai.
Dalam hal permohonan pinjaman ditolak, Koperasi akan
menyampaikan kepada anggota selambat-lambatnya
....... hari sejak permohonan pinjaman diajukan, berikut
dengan alasan-alasan penolakan.
Persetujuan permohonan pinjaman ditentukan sebagai
berikut:
a. Staf pinjaman sebesar .......
b. Kabag pinjaman sebesar ......
c. Kepala Kantor Cabang sebesar .......
d. Manajer sebesar ........
e. Pengurus sebesar .........

BAB IV
PEMANTAUAN PINJAMAN
Pasal 5
(1) Untuk menjamin pelayanan yang baik kepada anggota
peminjam sekaligus menjamin pemanfaatan pinjaman
secara baik oleh anggota, Koperasi secara periodik
menjalin komunikasi dengan anggota peminjam.
(2) Koperasi akan senantiasa mengingatkan anggota peminjam atas kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo
angsuran dilakukan, sampai kewajiban atas pinjaman
selesai dilakukan oleh anggota.
(3) Teknik pemantauan ...............................
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
(1) Peraturan Khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Akan dilakukan perubahan-perubahan jika kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.
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Ditetapkan di : ……………..
Pada Tanggal : .........................
KOP “……………………”
KETUA
SEKRETARIS
................................

................................

Pedoman peraturan khusus ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola koperasi dalam menjalankan
kegiatan operasional usahanya. Sasaran dari penyusunan
Persus ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional sesuai
dengan kewajiban usaha khususnya simpan pinjam.
2. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang efektif dan
efisien.
3. Terciptanya pelayanan yang prima kepada anggota, calon
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
Tentu ada landasan dalam kerja koperasi yang tidak kalah
pentingnya dalam menciptakan stabilitas pengelolaannya.
Landasan kerja tersebut adalah sebagai berikut:
a) Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, dan prinsip koperasi sehingga dapat
dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
b) Koperasi sebagai sarana bagi anggota dalam mengatasi
masalah kekurangan modal ataukekurangan likuiditas.
c) Maju mundurnya koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas self responsibility.
d) Anggota pada koperasi berada dalam satu kesatuan
sistem kerja koperasi, yang diatur koperasi harus dapat
memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan
oleh lembaga keuangan lainnya.
e) Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam
hal ini, koperasi bertugas untuk menghimpun dana dari
anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam
bentuk pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.
PENULIS :
1. Mantan Widyaiswara
UPT Pelatihan
Koperasi dan UKM
Jatim.
2. PNS Pusat pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebagai
Dosen, sejak 01
September 2020.
SK Nomor : 105598/
A3/KP/2020 Tentang
Perpindahan Dalam
Jabatan Dosen
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI,

Oleh: Bambang Sigit
Pramono, Ssos. MSi
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Succes Story

Kesuksesan Endang Setya Yekti Membangun Kalimasada Cookies

Bisnisnya Kini Menjadi Berkah
untuk Orang Lain
Kegemaran Endang Setya Yekti membuat kue
sejak muda mengubah jalan hidupnya menjadi
pengusaha kue kering yang sukses. Didukung oleh
sang suami, Bagus Putu Parto, Endang berhasil
membangun bisnis Kalimasada Cookies.
astar, kastangel, putri salju, garut klasik, truffles,
coklat cookies, brownies dan banyak lainnya merupakan produk Kalimasada Cookies. Kue kering ini
menjadi incaran para penikmat kue. Permintaan kue kering
banyak berdatangan hingga ke swalayan papan atas di
berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat. Permintaan ini kian naik menjelang Hari Raya Idul
Fitri.
Semakin banyaknya permintaan persaingan pun
bertambah meningkat. Endang tidak lengah untuk menghadapi persaingan di era global. “Untuk menghadapi
persaingan di era global dengan tetap mengikuti perkembangan jenis kue kering, penggunaan bahan dan cara
mengolah makanan sesuai dengan standar dunia,” ujar
sarjana bahasa Inggris ini.
Kalimasada Cookies mempertahankan basis produksinya dengan mengedepankan padat karya karena
kue keringnya diproses secara handmade. Kalimasada
Cookies telah berlisensi SNI yang membantu meningkatkan citra perusahaan
karena label tersebut sudah dikenal
secara luas dan memiliki prinsipprinsip yang mengedepankan kualitas dan standar yang teruji. “Standar
yang kami gunakan ISO 9001:2015
dan SNI,” tegasnya.
Manajemen berusaha menera p k a n
standar mutu

N
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dalam setiap kegiatan perusahaan yang menyangkut
bidang produksi pemasaran dan SDM sesuai dengan
prinsip-prinsip yang berlaku. “Top management selalu
berusaha untuk mengedepankan good corporate governance dengan melakukan identifikasi risiko dan peluang
terhadap setiap tindakan yang akan diambil oleh perusahaan,” tambahnya.
memiliki cara agar produknya tetap terjaga,
Endang m
pernah merasa puas dalam berinovasi serta
yaitu tidak pe
mengikuti perkembangan yang ada dalam dunia
terus mengik
untuk memenuhi ekspektasi konsumen.
makanan un
Merintis Usaha
Awal Merint
merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara.
Endang m
Dia lahir dan besar di Magetan. Meski lahir sebagai anak
ayahnya tetap mendidik dengan disiplin. Ayahnya
bontot ayahn
berprofesi sebagai guru mendoktrin Endang untuk
yang berprof
menjadi guru pegawai negeri. Menurutnya pendidik adalah
profesi yang membanggakan dan memiliki status
sebuah profe
sosial sanga
sangat tinggi melebihi profesi lain.
Ketika tam
tamat SMA ayahnya meminta Endang melanjutkan pendidikan
pendidik di IKIP di Madiun. Padahal keinginannya
kala itu men
mendalami public relation atau hubungan internasional ka
karena sepadan dengan kegemarannya belajar
In
Bahasa Inggris.
Meski begitu Endang tetap mematuhi
keingina
keinginan ayahnya.
Sete
Setelah lulus sarjana dari IKIP, Endang menjadi
guru ho
honorer Bahasa Inggris di SMEA Negeri Mag-
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etan. Ayahnya sangat bangga melihat
dia sudah mulai mengajar di sana.
Di balik kesibukannya mengajar Endang memiliki aktivitas lain
di rumah, yaitu membuat kue. Dia
menerima pesanan untuk hajatan
atau membantu tetangga. Kebiasaan
itu telah dilakukan sejak duduk di
bangku SMA. Mengajar dan membuat
kue menjadi aktivitas yang menyenangkan baginya. Namun tak lama
menyandang profesi guru, sekitar
4 atau 5 bulan kemudian Endang
mengundurkan diri karena saat itu dia
mulai mengenal pria bernama Bagus
Putu Parto. Bagus adalah seorang
wartawan yang banyak berkecimpung
di bidang seni sastra dan teater.
Kedekatan Endang dan Bagus
membawa keduanya memutuskan
untuk menikah. Sayangnya keputusan itu ditentang oleh ayah dan
kakak-kakaknya. Ayahnya menyebut
keputusan yang diambil Endang
adalah keputusan bodoh apalagi
surat pengangkatan dirinya sebagai
pegawai negeri hanya beberapa bulan
lagi sudah turun. Tapi melihat kesungguhan Endang dan Bagus, ayahnya
tidak bisa berbuat apa-apa kecuali
memberikan restu. Mereka akhirnya
menikah tahun 1996.
Setelah menikah Endang boyongan pindah rumah mengikuti suaminya di Blitar. Dia membawa serta
peralatan membuat kue mulai dari
oven kecil, loyang, mixer. Rencananya
peralatan itu dipakai untuk mencari
nafkah dengan membuat kue.
Tahun 2002 Endang mulai
mendirikan Kalimasada Cookies di
rumahnya di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Kalimasada adalah nama anak pertamanya yang lahir pada 5 Maret 1997
dan memiliki arti jimat sakti Prabu
Yudistira dalam peperangan Baratayuda di kisah pewayangan. Usahanya
berjalan lancar. Dia dan suami sudah
sanggup membeli mobil. Bahkan bisa
menambah satu mobil lagi untuk mendukung usaha. Tak lama kemudian dia
bisa merenovasi rumah.
Kala itu Endang masih menjadi
guru honorer di Blitar sekadar demi
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menyenangkan hati ayahnya. Namun
semakin maju perusahaan, kesibukannya semakin padat sehingga tidak
memungkinkan lagi untuk mengembangkan usaha kue sembari menjadi
guru honorer. Endang meminta izin
ayahnya untuk berhenti menjadi guru.
Setelah diyakinkan, ayahnya luluh
dengan permintaan anak perempuannya itu.
Mempertahankan Kualitas
Kalimasada Cookies menerima
banyak pujian dan banyak disukai
orang. Beberapa faktor penentu
adalah kualitas bahan yang bagus.
Endang tidak melepaskan proses
pembuatan kue begitu saja kepada
karyawan. Dia berusaha selalu ikut
terlibat pembuatan adonan tertentu.
Hal lain yang membedakan cara
Kalimasada Cookies dengan produk
lain adalah penampilan. Biasanya
warna kue kering didominasi warna
coklat sedangkan Kalimasada cookies menggunakan kombinasi warna
merah, hijau, dan kuning menyala. Ada
lagi yang membedakan Kalimasada
dengan cookies lain yaitu tidak menggunakan cetakan masal tapi mengandalkan keterampilan tangan karyawan.
Pengerjaan kue kering handmade ditujukan untuk kelas menengah ke atas.
Tentu harganya lebih mahal ketimbang
kue hasil cetakan.
Berdasarkan review dari salah
satu media cetak di tahun 2011, tak
kurang dari 30 ton kue kering dihasilkan setiap bulannya dan mencetak
omzet ratusan juta rupiah. “Rezeki
ini bukan hanya milik saya tapi juga
suami dan kedua anak saya. Keberhasilan ini juga bukan karena saya
sendiri tapi berkat suami yang turut
mendukung dan membantu mengerjakan semuanya. Rezeki keluarga
ini jadi berkah buat orang lain,” kata
Endang.
Peraih piagam Bintang Satu Emas
(Keamanan Pangan) sejak tahun
2006 ini menjaga kehigienisan tempat
produksinya, karyawan serta kualitas
produknya yang selalu dipantau oleh
BPOM Jawa Timur.
“Yang saya pertahankan hingga

sekarang adalah kebersihan dalam
memproduksi kue, sebab kebersihan akan membuat kualitas kue jadi
lebih enak. Konsepnya one person
one cookies jadi 1 orang membuat 1
kue kering dan ini benar-benar home
industri. Mencelupkan coklat dengan
tangan tanpa bantuan mesin itu hanya
salah satu rahasia keunggulan cookies kami,” kata Endang.
Kalimasada Cookies juga memiliki
produk camilan keripik pisang diberi
nama Wijayakusuma. Lagi-lagi Endang menggunakan nama anaknya.
Kali ini nama anak keduanya, Wijayakusuma. Endang sangat bersyukur
pisang Wijaya Kusuma banyak diminati dan laku keras.
Endang tidak hanya sebagai
produsen dia telah memiliki ruko
untuk menjual berbagai produknya.
Perkembangan usahanya ini membuat Endang dinobatkan sebagai
UKM Terbaik Tingkat Nasional dan
mendapatkan penghargaan dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Endang membeberkan kesuksesannya karena dia fokus dan sungguh-sungguh mengerjakan sebuah
pekerjaan. Prinsipnya jangan terlalu
banyak bermimpi. Mimpi itu cukup
satu, percuma terlalu banyak mimpi
namun tidak ada yang direalisasikan.
Dia makin bahagia di balik kelancaran usahanya masih bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobinya
di dunia teater. Sebab, semenjak
menikah dengan Bagus, Endang ikut
ketularan menyukai dunia sastra dan
teater. Dia sering menghadiri acaraacara kebudayaan bahkan terlibat
aksi panggung membaca puisi atau
cerpen. (rr)
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Tips Usaha

Strategi Pemasaran Produk Makanan
Agar Selangkah di Depan
1. Target Pemasaran yang Pas
Menawarkan produk makanan
kepada orang yang tidak ingin, tidak
lapar, tidak sesuai selera atau bahkan alergi bisa merusak produk kita.
Maka ada baiknya ketahui orang
yang Anda tawarkan di supermarket
tersebut, apakah mereka sedang
tidak menginginkan makanan? Sakit
flu? Atau alergi dengan rasa dan
wangi tertentu? Ketahuilah dengan
bertanya kepada mereka.
2. Beda Target Konsuman, Beda
Pelayanan
Ketika seorang SPG cantik
mencoba menawarkan ke anak
kecil, pasti akan sangat berbeda
dengan menawarkan kepada orang
dewasa. Bahasa yang digunakan,
outfit yang dikenakan (tentu menghadapi anak kecil harus berpakaian
sopan bukan?), intonasi, gesture
dan sebagainya.
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Langkah kedua ini adalah langkah berikut setelah menentukan
target pasar, yaitu meng-segmentasikan pasar. Jadi di sini akan
dikelompokkan target pasar yang
tadinya meluas (abroad) menjadi
spesifik.
3. Sesuaikan dengan Kondisi
Produk
Saat menawar kan sample
produk es krim rasa mangga, tentu
produsen harus mengetahui kondisi
stock produk tersebut. Mengapa hal
itu berkaitan? Coba bayangkan, apa
yang terjadi saat konsumen yang
mencoba sample Es Krim rasa
mangga tadi mencari produknya,
namun ternyata stock kosong? Kecewa bukan?
Hal ini juga termasuk dengan
kondisi kualitas produk. Berikan
informasi yang benar-benar

terhadap produk makanan yang
kita tawarkan. Jangan bilang kalau
es krim rasa mangga tadi bisa
berubah jadi rasa jeruk kalau yang
makan berpikir jeruk, itu mengadaada.
Strategi pemasaran produk
makanan yang baik harus mengintegrasikan ketiga elemen berikut,
yaitu: Pendataan produk, delivery
penawaran dari frontliner (SPG,
usher, hingga front officer), serta manajemen kualitas terhadap
produk kita.
Belum lagi jika produk kita merupakan produk makanan yang baru
launching, ini memerlukan strategi
khusus lainnya. Dengan manajemen strategi seperti itu, kita berarti
telah berupaya memberikan yang
terbaik dari produk kita kepada
konsumen kita nantinya. (*)
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Peningkatan Kapasitas Sumber DanaBerita
Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim
Batu, 26-27 Februari 2021
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Gubernur Resmikan
Gedung UPT
Pelatihan Koperasi
dan UKM
Jawa Timur
Malang, 30 Maret 2021

