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UMKM bangkit dengan sertifikasi SNI

Oleh: TOMMY KURNIAWAN - Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024 & Dewan Juri SNI Award 2022
Upaya untuk memperluas sayap bisnis
memang tidak mudah terutama setelah
pandemi menghantam perekonomian dunia
selama kurang lebih 2 tahun.

pandemi. Banyak negara memperketat
pengawasan ekspor produknya dengan
mengutamakan keamanan produk saat
digunakan atupun dikonsumsi.

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM), banyak hambatan yang jelas terlihat
di depan mata sebelum menerobos pasar
internasional. Namun pemerintah juga tak
kehabisan cara membantu UMKM melakukan
ekspansi.

Sejalan dengan realita tersebut, persaingan
produk pasca pandemi juga semakin
meningkat melalui masifnya teknologi digital.

Adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN)
salah satunya, yang menghadirkan program
kepada UMKM agar produk nya bisa diakui
lebih luas oleh konsumen di seluruh
mancanegara. Tepat pada 2013 silam, BSN
meluncurkan sebuah program bernama
Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
SNI ini dibuat untuk standardisasi produk –
produk yang dikeluarkan oleh perusahaan
dengan menguji mutu dan keamanan
produknya.
Pengujian
dilakukan
untuk
memastikan keamanan konsumen saat
menggunakan dan mengkonsumsi produk.

Jika dikaitkan dengan peran sertifikasi SNI,
produk – produk berlogo SNI tentu akan lebih
terproteksi dibandingkan dengan produk
yang belum terlabeli SNI. Bahkan Indonesia
sendiri telah menetapkan kewajiban berlogo
SNI untuk produk impor yang masuk ke
Indonesia.
Bahkan saat ini semua negara tengah
mengupayakan bea masuk produk menuju
0%.
Jadi tinggal menunggu waktu saja
produk - produk internasional bisa sangat
mudah masuk ke negara kita.

Tentu saja tujuan dari sertifikasi SNI selaras
dengan konsep kebangkitan ekonomi pasca

“Menurut saya, harusnya semakin bisa
dipahami bahwa kewajiban sertifikasi SNI
pada suatu produk penting untuk menjaga
kualitas mutu produk itu sendiri,”
Tommy Kurniawan

Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024
& Dewan Juri SNI Award 2022

Menurut saya, harusnya semakin bisa
dipahami bahwa kewajiban sertifikasi SNI
pada suatu produk penting untuk menjaga
kualitas mutu produk itu sendiri.
Maksudnya adalah bagaimana produk itu unik
di mata konsumen, unik karena produk ini
unggul dalam manfaatnya dan unggul dalam
keamanannya.
Inilah
yang
dimaksud
ketahanan
produk
bersertifikasi
SNI
dibanding produk yang non SNI.
Seperti diketahui, UMKM merupakan tulang
punggung perekonomian di Indonesia. Ketika
Pandemi menyerang, UMKM merupakan
sektor ekonomi yang paling bertahan.
Jika berkaca dari fenomena di masa pandemi,
UMKM
yang
memproduksi
produk
bersertifikasi SNI lebih memiliki peluang agar
produknya terjual.
Salah
satunya
seperti
UMKM
yang
memproduksi masker. Pelaku usaha di sektor
ini mengaku lebih memilih mensertifikasi
produknya dengan SNI agar lebih terjamin
mutunya.
Pasalnya masa pandemi merupakan masa
yang sangat kritis bagi konsumen untuk
memilih produk – produk yang aman dan
berkualitas.
Tidak hanya produk masker, UMKM yang
kecipratan keuntungan dengan hadirnya
sertifikasi SNI adalah UMKM Pangan Beku.
Pelaku usaha di sektor terkait mengaku
sangat terbantu terlebih saat memasarkan
produknya ke mancanegara.
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Dari banyak pengalaman yang muncul,
konsumen mancanegara terbukti sangat kritis
terhadap produk makanan yangakan mereka
konsumsi. Pemerintah setempat juga turut
menerapkan
persyaratan
ketat
dalam
mengimpor produk ekspor.
Memang, terkadang pelaku UMKM ini
mengalami kendala dalam meraih label SNI
ini. Dibutuhkan keuletan, tenaga, waktu
bahkan materi untuk melewati proses
panjang ini.
Namun mereka juga yakin jika hasilnya akan
sepadan dengan perjuangan bersertifikasi
SNI
“Para calon pembeli tidak lagi khawatir, jadi
cukup melihat kemasan yang telah memiliki
SNI, maka produk tersebut sudah pasti
aman. Ini menjadi nilai penting dalam
membangun kepercayaan masyarakat
pada produk yang dijual”
Sampai disini, para pelaku UMKM harus
paham betul keuntungan dari sertifikasi
produk berlabel SNI.
Semoga dengan artikel ini cukup membantu
pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya
sertifikasi SNI.
*Tommy Kurniawan

PUSRI MENDORONG UMKM
TANGGUH DAN TUMBUH
Oleh: TRI WAHYUDI SALEH - Direktur Utama PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI)
Di era Revolusi Industri 4.0, persaingan di
dunia bisnis semakin ketat, sehingga penting
bagi seluruh individu, termasuk karyawan dan
badan
usaha,
untuk
meningkatkan
kapabilitas,
softskill,
hardskill,
serta
menguasai teknologi. Hal ini dimaksudkan
agar dapat menghasilkan kinerja dan sumber
daya manusia yang berkualitas sehingga
dapat mendukung peningkatan kinerja
perusahaan/unit usaha, serta dapat bertahan
di era revolusi industri saat ini.
Salah satu cara untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang berkualitas adalah
dengan memberikan program pembinaan
yang tepat. Salah satunya melalui pelatihan
yang dapat meningkatkan kemampuan dan
keterampilan karyawan atau pelaku usaha
sehingga sumber daya manusia yang ada
akan semakin memahami dan menguasai
profesinya dengan baik.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
melakukan pembangunan berkelanjutan yang
dapat
memberikan
manfaat
pada
pembangunan
ekonomi,
sosial,
lingkungan,
hukum
dan tata kelola bagi
perusahaan.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN
meluncurkan Program Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan (TJSL) yang harus
dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang
berada dibawah naungan BUMN.
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)
sebagai salah satu anak perusahaan BUMN
PT Pupuk Indonesia (Persero), yang bergerak
di bidang industri pupuk dan kimia,
berkewajiban untuk melaksanakan Program
Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan
(TJSL). Tanggung jawab sosial tersebut
meliputi area di sekitar perusahaan dan
wilayah rayon pemasaran pupuk subsidi yang
dilaksanakan berdasarkan program kerja.
Program kepedulian ini dilandasi dengan
semangat untuk kemajuan bersama antara
perusahaan
dan
seluruh
pemegang
kepentingan.
Sinergi antar seluruh stakeholder yaitu
karyawan, masyarakat, lingkungan sekitar,
serta semua pihak yang berinteraksi langsung
dengan kegiatan perusahaan merupakan
elemen penting yang harus diperhatikan
dalam
menentukan
kegiatan
TJSL
perusahaan.
Keharmonisan,
perbaikan
kualitas, dan kemajuan bersama telah menjadi
pedoman yang membangun karakter dalam
menjalankan bisnis berkelanjutan.

Pusri tidak hanya memberikan pendanaan kepada UMK. Namun,
selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan,
pengalaman, dan omzet pemasaran Mitra Binaan Pusri dengan
cara melaksanakan program pembinaan, pelatihan &
pendidikan, mengikuti event nasional dan/atau internasional,
studi banding/benchmark.

Tri Wahyudi Saleh

Direktur Utama PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI)

Dasar pelaksanaan TJSL di Pusri mengacu ke
Peraturan
Menteri
BUMN
No.PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April
2021 tentang Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik
Negara.
Peraturan
tersebut
mencakup
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (Pendanaan UMK) yang pelaksanaannya
berupa pinjaman modal kerja dan pembinaan
untuk masyarakat pegiat usaha di wilayah
sekitar perusahaan dan rayon pemasaran
pupuk subsidi perusahaan serta bantuan dan
atau kegiatan lain (Program TJSL Non PUMK).
UMK adalah jenis badan usaha milik
perorangan, yang merupakan bagian dari
perekonomian nasional yang berwawasan
kemandirian dan memiliki potensi besar
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, sehingga keberadaan UMK perlu
untuk didukung. Baik dalam bentuk bantuan
pinjaman modal usaha ataupun program
pembinaan.
Aspek permodalan menjadi hal yang sangat
penting sebagai upaya untuk mendorong
UMK dalam meningkatkan kualitas usaha, dan
memenangkan persaingan ditingkat global.
Oleh karena itu, melalui Program Pendanaan
UMK, Pada Tahun 2021, Pusri telah
menyalurkan/ merealisasikan pendanaan

UMK sesuai dengan yang telah dianggarkan
perusahaan bahkan melebihi RKAP Tahun
2021. Mayoritas pendanaan dilakukan di
Wilayah Provinsi Sumsel, mengingat Pusat
Produksi Pusri berada di wilayah tersebut.
Pusri tidak hanya memberikan pendanaan
kepada UMK. Namun, selalu berusaha untuk
meningkatkan pengetahuan, pengalaman,
dan omzet pemasaran Mitra Binaan Pusri
dengan
cara
melaksanakan
program
pembinaan,
pelatihan
&
pendidikan,
mengikuti
event
nasional
dan/atau
internasional, studi banding/benchmark.
Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh
dunia
termasuk
Indonesia
membuat
masyarakat
harus
melakukan
berbagai
perubahan perilaku. Usaha Mikro Kecil (UMK)
sendiri tidak luput dari dampak pandemi
Covid-19 ini. Tidak sedikit pelaku UMK yang
mengalami kebangkrutan karena sepinya
pembeli, sehingga harus menutup kegiatan
usahanya. Oleh karena itu, peran UMK harus
semakin
ditingkatkan
sehingga
bisa
beradaptasi dengan masa sulit sekalipun.
Banyak langkah atau proses yang dilakukan
UMK untuk meningkatkan kualitas produk
yang pada akhirnya meningkatkan daya saing
produknya, dengan menerapkan berbagai

persyaratan
teknis
untuk
memenuhi
ekspektasi konsumen, salah satunya dengan
menerapkan Standar Nasional Indonesia
(SNI)
yang
diterbitkan
oleh
Badan
Standardisasi Nasional (BSN).

Inovasi ini dilakukan sebagai upaya untuk
menarik
perhatian
konsumen
dengan
kemasan produk yang lebih kecil dan
menarik.

Salah
satu
kewenangan
BSN
adalah
Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
menjadi penting dalam mengubah wajah
produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)
di
kancah
global.
Menjadi
persyaratan SNI sebagai representasi mutu
produk dalam negeri yang dipersyaratkan
dalam perdagangan internasional.
Dalam melakukan pembinaan terhadap UMK
Binaan Pusri, perusahaan berkolaborasi
dengan BSN khususnya Kantor Layanan
Teknis BSN Wilayah Sumatera Selatan dan
lembaga
lainnya
untuk
bersinergi
meningkatkan
kualitas
produk
yang
dihasilkan
oleh
perusahaan
sesuai
persyaratan, sehingga mutu yang dihasilkan
terjamin sampai ke konsumen.
Disamping itu Pusri
juga melakukan
kerjasama dalam meningkatkan mutu produk
mitra binaan dalam rangka membantu
pemasaran produk sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI), sehingga pemasaran produk
mitra binaan dapat menjangkau seluruh
wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Hal
ini
dikarenakan
dengan
SNI,
tingkat
kebersihan, keamanan, dan lainnya terjamin
tanpa ada kekhawatiran bahwa produk yang
dihasilkan dibuat dengan cara-cara yang
menyalahi aturan.
Pelaksanaan SNI produk mitra binaan Pusri di
mulai sejak tahun 2019. Pempek Rizky adalah
mitra binaan pertama di Pusri yang
mendapatkan sertifikasi SNI dari BSN. Dalam
perjalanannya,
Pempek
Rizky
banyak
mengalami perkembangan dimulai dari
proses produksi sampai dengan pengemasan
sesuai dengan ketentuan Standar Nasional
Indonesia.
Pempek Rizky juga berhasil
melakukan Ekspor ke Singapura.
Gambar disamping adalah salah satu bentuk
inovasi yang dilakukan oleh Pempek Rizky.
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Inovasi pada kemasan produk kerupuk kemplang

Berikut ini adalah beberapa gambar yang
menunjukkan perubahan Pempek Rizky
setelah proses SNI :

Penerapan SNI pada UMK Pempek Rizky

Selanjutnya, pelaksanaan SNI pada produk
mitra binaan lainnya adalah pada produk gula
aren. Proses SNI produk gula aren sudah
dilakukan sejak tahun 2020. Kegiatan SNI
sempat tertunda karena adanya Pandemi
Covid-19, dan pada tahun 2021 proses SNI
dapat terselesaikan.
Jasmine aren adalah salah satu mitra binaan
CSR PT Pusri yang bergerak diproduksi gula
aren. Sesuai hasil resume dari Center For
Certification of Qualities and Commodities
(LS-PRO CCQC) Jasmire Aren Merupakan
UMKM
pertama
di
Indonesia
yang
memproduksi gula palma yang sudah
mendapatkan Sertifikat SNI.
Tidak
jauh
berbeda
dengan
mitra
sebelumnya, Jasmine aren juga banyak
mengalami
perubahan
yang
signifikan
sebelum dan setelah SNI. Dikarenakan
kebutuhan gula aren yang tinggi terutama

untuk pembuatan cuka pempek, maka SNI
produk menjadi suatu hal yang dibutuhkan
untuk menjamin keamanan produk sehingga
konsumen tidak memiliki keraguan terhadap
kualitas produk lokal.
Berikut ini adalah beberapa gambar yang
menunjukkan perubahan Jasmine Aren
setelah proses SNI :

2. KelompokJumputan
- Alfhy Collection
- KC. Haris Jaya
3. Pempek/Kerupuk/ Kemplang&Makanan
- Pempek/Kerupuk Kemplang Eva Yunus
- KWT – Rumah Lele (Abon)
4. Minuman
- CV Kopi Biji
5. Aksesoris, Kerajinan, &Ukiran
- Nadina Salim

Penerapan SNI pada UMK Jasmine Aren

Dengan komitmen Pusri yang kuat dan terus
secara bersinambungan untuk membantu
UMK dapat tumbuh dan tangguh, pada tahun
2022 Pusri mengusulkan 11 Mitra Binaan untuk
mendapatkan Sertifikat SNI. Hal ini dilakukan
sebagai bentuk dukungan untuk membantu
terjaminnya kualitas produk Mitra Binaan
yang dihasilkan. “Kami berharap dengan
dukungan yang kami berikan kepada Mitra
Binaan, dapat menjadikan UMK terus maju
dan berkembang. Serta dapat memberikan
feedback bagi improvement Perusahaan
serta dapat diperoleh hasil yang optimal.” ujar
Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh.
Berikut daftar mitra binaan yang akan
didampingi PT Pusri Palembang dalam
mendapatkan Sertifikat SNI pada tahun 2022:
1. Kelompok Songket
- Rumah Kain
- Putra Sriwijaya (Songket/Aksesoris khas
Palembang)
- Harapan baru
- Cek Romlah Songket
- Shaffana by Dua Saudara

Sejalan dengan bertambahnya mitra binaan
yang
akan
melakukan
sertifikasi
SNI
menandakan bahwa UMK siap untuk bersaing
ditingkat
internasional
seiring
dengan
Pandemi Covid-19 yang sudah berangsur
menjadi Endemi. Hal ini akan mendukung
pemerintah
dalam
pemulihan
ekonomi
nasional.
UMK
sebagai
salah
satu
penyumbang PDB terbesar harus mendapat
perhatian dan dukungan dari pemerintah.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk
membuat kebijakan yang mengarahkan pada
cinta produk dalam negeri misalnya dalam
kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia (Gernas BBI) yang diharapkan
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk memilih dan berbelanja produk hasil
karya pengusaha dalam negeri. Harapannya
melalui kampanye tersebut akan mendorong
peningkatan jumlah permintaan terhadap
produk hasil karya pelaku dalam negeri.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden
Joko Widodo yang menekankan pentingnya
bagi seluruh masyarakat untuk membeli
produk dari para pelaku UMK dalam negeri.
Dengan berbelanja produk dalam negeri dan
tidak tergantung pada produk luar negeri
maka upaya pemulihan ekonomi nasional
yang terdampak pandemic bisa dilakukan
dengan lebih baik dan lebih cepat.

UMKM Binaan
PT. Pusri

sumber: www.freepik.com/photos/resort

Peran Standardisasi Untuk Pemulihan
dan Penguatan UMKM

Oleh: Bambang Prasetya - Kepala BSN Periode 2012 s.d. 2020 & Dewan Juri SNI Award 2022
Tidak dipungkiri bahwa UMKM ( Usaha Mikro
Kecil dan Menengah)
mempunyai posisi
penting dalam membangun perekonomian
Indonesia.
UMKM
telah
berkontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar 61,07 % atau senilai Rp 8.573,9 triliun,
sedangkan usaha besar mencapai Rp 5.464,7
triliun. UMKM mampu menyerap 117 juta
pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang
ada. Kondisi ini mirip dengan negara ASEAN
lainnya , APEC, Uni Eropa dan OECCD.
Namun yang membedakan kontribusi UMKM
dalam mendukung ekspor. Negara ASEAN
umumnya relatif masih rendah yaitu berkisar

Profil
Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya M.Sc.
Lahir 23 Maret 1960
Karir
Kepala Badan Standardisasi Nasional periode
2012 - 2020
Pendidikan
Sarjana dari Institut Pertanian Bogor
Doktor dari Universitas Georg August Göttingen,
Jerman

20-40 %, sementara itu negara Asia lain
seperti Cina kontribusi UMKM terhadap
ekspor negara mendekati 70%, Korea Selatan
diatas 60 %, Jepang diatas 50 %. Ekspor
dapat dijadikan indikator kesuksesan sesuatu
negara dalam memperkuat pelaku usaha
melalui
dukungan
regulasi
dalam
menumbuhkan iklim innovasi, meningkatkan
kapasitas SDM, efisiensi dan daya saing di
masing masing ekosistem usaha yang diiringi
dengan kebijakan tata kelola impor yang
berpihak pada daya saing produk dalam
negeri.
Dengan mencermati kecenderungan global

yang ditandai oleh ketidapastian atau dengan
istilah yang lebih luas VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiquity) sebagai
dampak interaksi sosial di dalam dan lintas
negara, perkembangan politik luar negeri
seperti
perang
Russia-Ukraina
yang
berdampak pada perekonomian dunia,
tantangan mengadapai ancaman pandemi,
bencana alam dan dampak kerusakan alam,
maka
penguatan
UMKM
harus
memperhatikan risiko dan peluang dari
kondisi tersebut.
Menurut kajian dalam Journal of International
Business Studies terbitan 2021 dilaporkan
oleh Farok J. Contractor dalam situasi yang
kurang menentu ini, peran standardisasi
sangat
penting
dalam
memberikan
mengurangi ketidak-jelasan informasi dan
memberikan
transparansi.
Standardisasi
mampu mengambarkan komparabilitias yang
mendorong diferensisasi mutu secara jelas
baik produk barang, jasa, proses, person dan
managemen.
Jauh lebih penting standar menjamin
interoperabilitas yang sangat kunci dalam
peningkatan skala produksi yang luas
(spacial)
untuk mendekati bahan baku
maupun mendekati konsumen. Standar juga
mendorong meningkatkan akuntalitas yang
sangat
berperan
dalam
meningkatkan
kepercayaan mitra dan pasar. Standar
mampu menyediakan bahasa teknis umum
yang diperlukan dalam kerjasama dan
perdagangan global. Dalam kajian tersebut
diperkirakan ke depan standar masih
mempengaruhi secara langsung sekitar 80%
dari perdagangan internasional.
Telah banyak langkah oleh berbagai pihak
dilakukan untuk memperkuat UMKM dan
harus ditingkatkan terus, mengingat jumlah
UMKM saat ini sangat besar (65 juta) dengan
variasi
usaha
yang
sangat
beragam.
Tantangan lain diantaranya adalah adanya
gap disparitas terhadap kapasitas UMKM
seperti rendahnya kapasitas SDM, rendahnya
produktifitas, dan rendahnya daya saing.
Kondisi ini ditambah dengan ekosistem yang
masih belum optimal terhadap akses sumber
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daya produktif dan tingginya biasa transaksi
dan promosi usaha.
Di sisi lain ke depan UMKM harus mampu
beradaptasi dengan perubahan perilaku
masyarakat pasca pandemi yang ditandai
meningkatnya kesadaran lingkungan, pangan
yang aman dan sehat, digitalisasi dalam
produksi dan distribusi termasuk menuatnya
perdagangan daring. UMKM harus didorong
agar lebih mampu berinovasi dengan
memitigasi
risiko
dan
sekaligus
memanfaatkan peluang.
Sejalan dengan kebijakan yang inklusif dan
pendampingan
yang
efektif
untuk
menghantarkan pada tingkat kemandirian,
peran standardisasi telah terbukti secara
nyata
mendorong
penguatan
UMKM.
Berdasarkan testimoni dari beberapa role
model binaan BSN dapat disimpulkan bahwa
manfaat penerapan SNI antara dalam

Pendampingan Penerapan SNI Produk Batik

meningkatkan mutu, efisiensi, memperluas
akses pasar baik dosmestik maupun ekspor.
Di sisi lain keberhasilkan role model UMKM
termasuk diantaranya adalah pemenang SNI
Award, dari dapat berfungsi sebagai menjadi
“coach” bagi UMKM yang lain.
Dari
testimoni
dilaporkan
bahwa
pembimbingan dari role model UMKM
menunjukkan
lebih efektif, dikarenakan
mampu menggambarkan secara faktual
liku-liku kisah sukses binis mereka, tidak
hanya dalam penerapan standar tetapi juga
dalam aspek lain, seperti aspek pengelolaan

bisnis, manajemen mutu, peraturan dan
regulasi terkait, kiat pemasaran, pembinaan
SDM dll. Di masa mendatang partisipasi role
model perlu ditingkatkan dan dimanage
sedemikian rupa melalui media dan sarana
yang tepat agar gerakan pemberdayaan
UMKM berjalan lebih dasyat. Kegiatan ini juga
sangat penting untuk mendukung program
SNI bina UMKM yang belum lama digulirkan
dan mendapat sambutan yang luar biasa dari
masyarakat.
Selanjutnya bagi UMKM yang sudah mandiri
menghadapi masa mendatang yang sangat
dinamis perlu diberi piranti dan keleluasaan
akses pada sumber daya untuk menjada
keberlanjutan usaha (business continuity).
Pendampingan dari aspek penerapan standar
diharapkan mampu memberikan manfaat
ganda jika pendampingan dibarengi juga
pendampingan
pada
aspek
innovasi.
Berdasarkan pencermatan pada
proses
produksi di UMKM, banyak proses baru yang
dikembangkan dan
berpotensi untuk
menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual),
khususnya untuk paten yang pada akhirnya
berpotensi untuk meningkatkan produksi

dalam memperluas pasar, dan berpeluang
untuk menjual KHI dalam bentuk lisensi. Di
samping, banyak hal yang dapat dipetik dari
pengembangan role model, diantaranya
dimensi
sosial
melalui
pengembangan
pelatihan, magang dan rekruitasi dari
masyarakat angkatan kerja pengangguran
berpendidikan rendah, eduksi dan pelatihan
pengembangan produk,
pengembangan
wisata lokal, penataan lingkungan dll.

Testimoni manfaat penerapan SNI untuk UMKM

UMKM Pulih dan Kuat bersama
Madu Kuansing
Oleh: Abu Hasyim - Kepala Produksi CV. Mutiara Madu Kuansing
Madu adalah cairan manis yang berasal
dari nektar tanaman yang di proses oleh
lebah menjadi madu dan disimpan dalam
sel-sel sarang lebah. Madu memiliki nutrisi
paling kompleks yang hingga saat ini telah
teridentifikasi kurang lebih sebanyak 180 zat
yang terdapat dalam madu.
CV.Mutiara Madu Kuansing berdiri pada bulan
November 2012 berlokasi di kabupaten
Kuantan Singingi propinsi Riau. Ada pun
bidang usahanya meliputi Argo bisnis,
terutama Madu Hutan. Madu hutan yang di
kelola oleh CV.Mutiara Madu Kuansing ini
berasal dari madu hutan riau. Aktivitas
pengumpulan madu hutan yang dilakukan
dibawah naungan CV. Mutiara Madu Kuansing
menerapkan
proses panen yang
ramah
lingkungan tanpa menggunakan asap dan
api. Aktivitas pemanenan madu ini bekerja
sama dengan masyarakat sekitar yang terdiri
dari kelompok petani pemanjat madu hutan,
sehingga apa yang di hasilkan oleh
CV.Mutiara Madu Kuansing dapat di nikmati
oleh masyarakat setempat dan efek nya
perekonomian masyarakat setempat dapat
berkembang
kearah
yang
lebih
baik.

Profil
Abu Hasyim
Jabatan
Kepala Produksi
Organisasi
CV. Mutiara Madu Kuansing

Sehingga
keberadaan
perusahaan
bermanfaat oleh masyarakat sekitar.

ini

Madu kuansing merupakan produk madu
hutan tropis dari CV. Mutiara Madu Kuansing
yang dihasilkan oleh lebah-lebah yang
bersarang pada pohon-pohon ter tinggi yang
tumbuh di hutan tropis dan merupakan
pohon dengan ketinggian bisa mencapai
lebih dari 80 meter atau setara dengan
bangunan
berlantai
30.
Di
sumatera
pohon-pohon tinggi
ini dikenal dengan
sebutan pohon Sialang. Pohon sialang
merupakan pohon yang paling disenangi oleh
jenis lebah terbesar Asia yaitu Apis Dorsata
yang terkenal dengan keganasannya. Lebah
lebah tersebut membentuk koloni yang
mengantung pada dahan, cabang, bahkan
ranting pohon sialang. Pada satu pohon
sialang bisa terdiri dari 50 hingga 200 koloni
lebah.
Pada saat ini apalagi di tengah terjadinya
pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat
seperti sekarang UMKM harus mampu
bertahan. Melalui banyak cara dan langkah
atau proses yang dilakukan Madu Kuansing
untuk meningkatkan kualitas produk yang
pada akhirnya meningkatkan daya saing

produknya adalah dengan menerapkan
melalui SNI dengan persaingan usaha yang
berbagai persyaratan teknis untuk memenuhi
sehat, kami dapat memberi jaminan mutu dan
ekspektasi konsumen, salah satunya dengan
kualitas untuk mendapatkan kepercayaan
menerapkan Standar Nasional Indonesia
konsumen, sehingga mampu menghadapi
(SNI).Kualitas Madu Kuansing sudah teruji
persaingan dalam rangka pengembangan
dan terbukti. Dari hasil Uji
potensi daerah dengan
Laboratorium
Badan
melihat besarnya potensi
Standarisasi IPB bogor
dan
peluang
UMKM
Madu
kuansing
telah
madu
kuansing
memenuhi syarat mutu
menembus
pasar
Madu sesuai SNI 8664:
nasional maupun global.
2018. Dengan binaan KLT
Sejalan dengan upaya
BSN riau Madu Kuansing
pemulihan
ekonomi
merupakan UMKM yang
masyarakat melalui SNI,
memproduksi
madu
Madu Kuansing mampu
hutan
yang
telah
meningkatkan efisiensi
foto:
sarang
lebah
penghasil
madu
menerapkan
dan
produksi dan keteraturan
mendapatkan
sertifikat
organisasi
guna
SNI 8664 : 2018 , selain untuk menjaga
memberikan
perlindungan
terhadap
kualitas, produk yang berstandar SNI juga
keamanan produk, yang diharap berdampak
menciptakan kepercayaan masyarakat luas
khususnya komsumen madu kuansing untuk
menjamin kesehatan, keselamatan, serta
keamanan produk bagi penggunanya . Dan
pada tahun 2021 CV. Mutiara madu kuansing
berpartisipasi untuk pertama kalinya pada
ajang SNI award dan berhasil memperoleh
SNI award di bidang usaha kecil barang.

terhadap

Dengan pencapaian yang telah di peroleh,
Madu Kuansing mampu berdaya saing

Salam Manis Semanis Madu Kuansing.

kemajuan

Bee Honey be Healty.

LSPro-HP melayani sertifikasi dalam rangka SPPT SNI Produk
sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu dengan pelayanan setiap
hari Senin-Jumat pukul 07.30-14.30 WIB. LSPro-HP menyatakan
sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang
telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, LSPro-HP
siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Biaya sertifikasi sesuai dengan Peraturan
Pemerintah yang telah ditetapkan.

http://sertifikasi-sni.kkp.go.id/

dan

usaha.

Madu kuansing berkomitmen akan selalu
menyediakan madu murni yang terjaga
kualitasnya
sehingga
konsumen
akan
memperoleh manfaat besar dari madu hutan
tropis.

Pelayanan SPPT SNI

Permohonan Sertifikasi SNI Online dapat diakses

ekonomi

UKM 88 Marijo, 14 Tahun Terus
Berkembang dengan Menerapkan SNI
Oleh: Maryani Pandin - Pemilik UKM 88 Marijo

Bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun 2022
ini UKM kami “88 Marijo“ genap berumur 14
tahun. Ya, 14 tahun yang lalu kami memulai
usaha ini di Kabupaten Pinrang Propinsi
Sulawesi Selatan, di mana saat itu produk
bandeng cabut duri di daerah ini belum
sepopuler
sekarang.
Saat
itu
yang
masyarakat kenal hanyalah bandeng presto
sehingga banyak yang mengira bandeng
cabut duri ini adalah bandeng presto. Tetapi
berkat kerja keras serta dukungan dari LS-Pro
Balai Besar Pengujian Penerapan Produk
Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
dan
Badan
Standardsasi Nasional (BSN) kami bisa tetap
berdiri hingga saat ini. Walaupun kini
persaingan usaha di bidang olahan ikan
semakin ketat dengan munculnya pesaing
baru, kami tetap percaya diri karena bandeng
cabut duri 88 Marijo menerapkan Standar
Nasional Indonesia (SNI) 7316:2009, yang
berarti kualitas produk kami sudah diakui dan
terjamin kualitasnya.
Harus diakui 2 tahun belakangan ini adalah
masa terberat yang pernah kami alami, kami
yakin hampir setiap lini usaha di bidang
apapun di Indonesia juga merasakan hal yang
sama. Ya, adanya Pandemi Covid (Corona
Virus
Disease)
19
mengakibatkan
perekonomian Indonesia terguncang, daya
beli masyarakat menurun, banyak korban
berjatuhan, pemutusan hubungan kerja di
perusahaan besar maupun kecil dan tingkat
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penjualan menurun termasuk kami. Dalam
situasi itu setiap bidang usaha dituntut untuk
kreatif berinovasi dan memanfaatkan setiap
kesempatan yang ada untuk bertahan.
Adapun UKM 88 Marijo dalam menghadapi
situasi yg tidak menguntungkan di masa
pandemi covid 19 mencoba melakukan
terobosan dengan berkreasi menciptakan
produk baru, meningkatkan penjualan secara
daring,
dimana
kami
lebih
gencar
mempromosikan produk bandeng cabut duri
melalui media sosial serta media komunikasi
yang
ada
seperti
Whatsapp
Bisnis,
meningkatkan kerja sama dengan jaringan
rumah makan lokal di kota Makassar dengan
memberikan promosi spesial, mengadakan
kerja sama dengan jasa kurir daring,
membuka stokis/outlet baru di beberapa
daerah yang potensial dengan harapan
semakin mendekatkan diri pada masyarakat.
Selain
abon
cabut
duri
kami
juga
memproduksi amplang ikan bandeng, abon
duri / daging ikan bandeng dan produk
inovasi kami yaitu stik duri ikan bandeng, di

mana stik ini mengandung kalsium dan
protein tinggi yang baik untuk tubuh. Produk
abon dan stik duri bandeng ini kami buat
selain untuk memberikan rasa baru dalam
usaha olahan ikan juga sebagai aksi nyata
kami mendukung program Zerowaste.
Upaya yang kami lakukan selama pandemi
berbuah manis, selain kondisi 88 Marijo yang
mulai stabil tahun 2021 yang lalu kami
mendapatkan penghargaan SNI Award
peringkat
perunggu
untuk
kategori
organisasi kecil barang. SNI Award sendiri
merupakan apresiasi yang diberikan oleh
pemerintah
melalui
BSN
untuk
perusahaan/organisasi
penerap
SNI
di
Indonesia. Sistim penilaian SNI Award yang

mengadopsi Malcolm Baldrige, dengan tim
dewan juri dan evaluator yang kompeten
dibidangnya serta penilaian yang transparan
tanpa dipungut biaya sama sekali meyakinkan
kami bahwa penghargaan ini bukan sekadar
penghargaan biasa. Dengan diterimanya
penghargaan ini menjadi bukti bahwa kualitas
produk 88 Marijo tidak kalah dengan
perusahaan besar penerap SNI lainnya dan
tentunya hal ini tidak membuat kami besar
kepala apalagi terlena tetapi justru menjadi
cambuk
penyemangat
untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas
serta layanan kami.
Semoga bisa menginspirasi, Salam sukses
dan sehat selalu. (Mar)

APLIKASI PEMBIMBINGAN penerapan SNI bagi UMKM
BSN memberikan peluang
kepada pelaku usaha khususnya
UMKM untuk mendapatkan
fasilitas pendampingan
penerapan SNI melalui website :
pembimbingansni.bsn.go.id
(s&K berlaku)

Hubungi Kami Melalui Whatsapp di
0897-978-3865 Galih (Fasilitasi UMKM) dan

0812-8842-4708 Fansuri (Fasilitasi Industri dan Organisasi)
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