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Kemeneg Koperasi & UKM lanjutkan program Perkassa di 6 provinsi
JAKARTA: Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun ini meneruskan program pembentukan koperasi berbasis
SDM wanita, yakni perempuan keluarga dan sehat sejahtera (Perkassa) di enam provinsi.
Alfaini Kosim, Asisten Deputi Keanggotaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan sosialisasi
pembentukan koperasi Perkassa itu difokuskan di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara Sumatra Selatan dan
Banten.
"Kami tidak hanya menyosialisasikan pembentukan koperasi wanita (Kopwan) Perkassa oleh masyarakat umum, tapi juga
mencakup pembentukan koperasi dari kelompok usaha masyarakat binaan instansi terkait," katanya kemarin.
Tahun lalu Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan sosialisasi di empat provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra
Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan di semua provinsi terbentuk 345 koperasi Perkassa.
Selain itu kegiatan sosialisasi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat juga berhasil
melahirkan koperasi dari kelompok usaha binaan instansi terkait dan organisasi masyarakat.
Menurut Alfaini, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis
wanita, terutama yang sudah memiliki usaha produktif menjadi lembaga berbentuk koperasi.
Prioritasnya diarahkan pada pembentukan koperasi yang dikelola wanita (Kopwan) dan selanjutnya diberdayakan melalui
program Perkassa. Kementerian Koperasi dan UKM memberi pinjaman untuk penguatan modal masing-masing sebesar
Rp100 juta.
Dari kegiatan sosialisasi program Perkassa di delapan provinsi pada 2008, terbentuk sejumlah 59 koperasi atau hanya 36%
dari target awal, yakni 150 Kopwan. Pada tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pertumbuhan Perkassa.
"Mestinya pada tahun ini ada peningkatan pertumbuhan karena pada umumnya sudah banyak kelompok berkoperasi. Kami
hanya akan memperkuat kelompok itu dari sisi legalitasnya saja."
Menurut Alafaini, Perkassa memang program Kementerian Negara Koperasi dan UKM, tetapi perlu dukungan dari
pemerintah daerah. Sebagai contoh di Pekan Baru, Riau, Pemda setempat memberi modal kepada setiap kelompok
sebesar Rp10 juta untuk membentuk koperasi.
Dengan dukungan dari pemda setempat, dia optimistis program Perkassa tahun ini bisa meningkat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
"Pada tahun ini Pemda NTT sudah mengajukan permohonan agar Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pendirian
Kopwan melalui sosialisasi."
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