BUPATI KEBUMEN

SAMBUTAN BUPATI KEBUMEN
PADA
UPACARA BENDERA TANGGAL 17 JULI 2019
PERINGATAN HARI KOPERASI KE-72 TAHUN 2019
Rabu, 17 Juli 2019
Assalamu’alaikum wr. wb.
Ysh. Camat, Danramil dan Kapolsek;
Ysh. Para Kepala UPT Dinas beserta Staf;
Ysh. Para Kepala Desa beserta Perangkat;
Segenap peserta upacara yang berbahagia.
Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji
syukur Alhamdulillah kehadlirat Allah SWT, karena
atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga
pagi hari ini kita dapat melaksanakan Upacara
tanggal 17 bulan Juli 2019 sekaligus Peringatan
Hari Koperasi ke-72 Tahun 2019.
Peserta upacara yang saya hormati

2

Setiap tanggal 12 Juli kita peringati sebagai Hari
Koperasi. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan
kembali

peran

koperasi

bagi

kesejahteraan

masyarakat. Tema yang diusung adalah “Reformasi
Total Koperasi di Era Industri 4.0”. Tema ini
penting dan relevan, sebagai upaya pemerintah
mengkampanyekan

tujuan

dari

pembangunan

prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Juga mengajak
semua

elemen

masyarakat

untuk

lebih

siap

menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0,
melalui reformasi total koperasi.
Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini,
Koperasi harus berbenah secara serius. Koperasi
harus mampu menjadi Koperasi zaman now dengan
memanfaatkan

teknologi

informasi

di

dalam

pengelolaan bisnisnya. Dengan sistem aplikasi yang
berbasis teknologi tersebut, diharapkan pelayanan
terhadap anggota menjadi lebih cepat, aman dan
nyaman. Ketika para pelaku usaha muda dapat
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melihat manfaat yang lebih luas dari koperasi zaman
now, maka diharapkan mereka akan bergabung
dalam Koperasi berbasis digital ini.
Peserta upacara yang saya hormati
Dari data yang saya terima, sampai dengan
Desember 2018 di Kabupaten Kebumen terdapat 374
koperasi. 298 di antaranya adalah koperasi aktif,
sedangkan yang tidak aktif sebanyak 76 koperasi.
Keberhasilan sebuah koperasi sangat ditentukan
oleh kualitas pengelolanya. Peran sumber daya
manusia dalam lembaga koperasi tidak hanya
sekedar administratif, melainkan lebih mengarah
kepada

bagaimana

mengembangkannya

menjadi kreatif dan inovatif. Termasuk

agar
dalam

menghadapi revolusi industri 4.0.
Salah satu program penguatan koperasi di
Kabupaten Kebumen adalah:
1. Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

bagi

Manajer/Kepala Cabang Koperasi. Program ini
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sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016
sebanyak 60 manajer/kepala cabang koperasi.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Dewan Pengawas
Syariah untuk 30 DPS Koperasi yang dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2017.
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Buku/Kasir
untuk 30 Juru Buku/Kasir koperasi pada Tahun
2018
4. Pada tahun 2019 Pelatihan IT Koperasi bagi
Pengurus/Pengelola Koperasi.
Untuk itu, melalui upacara ini, saya berharap:
para manager/kepala cabang, Dewan Pengawas
Syariah, serta Juru Buku/Kasir, pengurus/pengelola
Koperasi yang telah Kompeten (bersertifikat) mampu
meningkatkan

profesionalisme.

Sehingga

menciptakan wirausahawan koperasi yang handal
dan berdaya saing tinggi. Serta terlaksananya
pelaporan

koperasi

Kabupaten Kebumen.
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web

on

line

di
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Peserta upacara yang saya hormati
Demikian yang perlu saya sampaikan, ada
kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
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