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Jatim Bangkit, 
Jatim Beraksi

PeMuliHAn ekonomi menjadi salah satu prioritas yang 
berjalan beriringan dengan pemulihan sektor kesehatan. 
Semua pemangku kepen tingan, termasuk pemerintah 
dan dunia usaha, harus terus berkolaborasi untuk men-
gakselerasi upaya-upaya membangkitkan ekonomi.

Kita semua bersyukur, perekonomian Jawa timur tampak menun-
jukkan pemulihan secara bertahap, meski memang belum seperti era 
sebelum pandemi Covid-19. Semangat ”Jatim bangkit” harus terus 
digelorakan dan dibumikan melalui berbagai langkah bersama.

bPD Himpunan Pengusaha Muda indonesia (HiPMi) Jatim sebagai 
bagian dari pemangku kepentingan tentunya siap bergerak bersama 
mempercepat pemulihan ekonomi. HiPMi siap menyumbangkan tena-
ga, waktu, dan pemikiran semaksimal guna mendorong pemulihan 
ekonomi.

Ke depan, kita dihadapkan pada situasi yang melahirkan optimisme 
sekaligus tantangan untuk bekerja keras. Optimisme karena vaksi-
nasi sudah mulai dijalankan dan ada indikasi kuat bahwa pemulihan 
ekonomi mulai berjalan. tantangan untuk bekerja keras karena ada 
sejumlah pekerjaan rumah yang menuntut diselesaikan aksi-aksi 
bersama.

berkaitan dengan itu, HiPMi akan menggelar pelantikan dan Diklat-
da (Pendidikan dan Pelatihan) untuk menyiapkan anggota serta pro-
gram kerja yang bisa mendukung Pemprov Jatim dalam memulihkan 
ekonomi. HiPMi Jatim mengusung konsep #JatimAKSi. Yaitu amanah, 
kolaboratif, solutif, dan inklusif.

Kerangka besar ”Jatim bangkit” dari Pemprov Jatim yang didukung 
”Jatim Aksi” dari HiPMi Jatim pastinya akan menghasilkan 
sebuah kolaborasi yang dahysat. Kolaborasi yang sema-
ta-mata untuk memulihkan ekonomi: membuka lapa-
ngan kerja, mengentaskan kemiskinan. itulah yang 
akan coba kita angkat dalam terbitan spesial kali 
ini, dilengkapi pula dengan kiprah 
para pengusaha muda da-
lam mewarnai perekono-
mian di Jawa timur. 

Selamat membaca.

redaksi

contents
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iTA semua bersyukur, perekonomian Jawa timur 
sudah tampak menunjukkan recovery. Pada 
triwulan ii/2021, ekonomi Jatim tumbuh 7,05 
persen, setelah periode-periode sebelumnya ter-
kontraksi karena pandemi Covid-19. Meski mulai 
Juli 2021 perekonomian terhadang pembatasan 
aktivitas karena kebijakan PPKM, kita tetap 
optimistis bahwa pemulihan ekonomi bisa terus 
didorong di tengah pandemi Covid-19 saat ini. 

Pemulihan ekonomi menjadi hal yang harus diupayakan bersama. 
Kolaborasi berbagai kalangan menjadi kunci. Himpunan Pengusaha 
Muda indonesia (HiPMi) Jatim siap menjalankan berbagai program 

untuk mendukung pemulihan ekonomi.
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Gubernur Jatim Khofifah indar Para-

wansa telah menggelorakan sema ngat 
”Jatim bangkit” untuk menyongsong 
pe mulihan ekonomi. ”Kita harus 
te rus mempercepat upaya pemulih-
an ekonomi berbarengan dengan 
pe nanganan pandemi Covid-19. tentu 
Pemprov Jatim menggalang kolaborasi 
dengan semua pihak demi pemulihan 
ekonomi, karena pastinya pemerintah 
tidak bisa bergerak sendirian, harus 
berbarengan dengan dunia usaha 
dan berbagai stakeholder lainnya,” ujar 
Khofifah.

Semangat ”Jatim bangkit” itulah 
yang juga digelorakan dan dibumikan 
oleh HiPMi Jatim. Sebagai bagian dari 
denyut ekonomi bumi Majapahit ini, 
HiPMi siap bergerak bersama memper-
cepat pemulihan ekonomi. HiPMi siap 
menyumbangkan tenaga, waktu, dan 
pemikiran semaksimal guna men-
dorong pemulihan ekonomi.

Ketua HiPMi Jatim rois Sunandar 
Maming mengatakan, pihaknya ber-
komitmen tinggi dalam mendorong 
upaya pemulihan ekonomi. rois telah 
mengusung konsep #JatimAksi, sing-
katan dari amanah, kolaboratif, solutif, 
dan inklusif.

”Konsep #JatimAKSi dari HiPMi 

Jatim akan mendukung sepenuhnya 
semangat Jatim bangkit yang dige-
rakkan oleh Pemprov Jatim. Program 
kerja dan gerak anggota akan didedi-
kasikan untuk menyukseskan sejumlah 
program dari Gubernur dan Wakil 
Gu bernur Jatim, seperti one pesantren 
one product (OPOP), pengembangan 
industri halal, east Java Super Corridor, 
Jatim big Data initiative, Millennial Job 
Center, east Java inovatife economic 
router, dan sebagainya,” papar rois.

Semua langkah itu, sambung 

rois, akan diperkuat dengan dimulai 
pelantikan bPD HiPMi Jatim periode 
2021-2024, diiringi deengan rang-
kaian pendidikan dan pelatihan. Acara 
pelantikan digelar di Gedung negara 
Grahadi dan salah satu hotel di Sura-
baya dengan memadukan daring dan 
luring.

”Momentum pelantikan dan Diklat-
da ini untuk menyiapkan anggota serta 
program kerja yang bisa mendukung 
Pemprov Jatim dalam memulihkan 
ekonomi. Saatnya bangkit, saatnnya 
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beraksi,” ujar rois.

”JATiM Aksi”
Untuk memacu kinerja HiPMi Jatim, 

rois mengusung konsep ”Jatim Aksi”, 
yaitu Amanah, Kolaboratif, Suportif, 
dan inklusif. ”Amanah, insya Allah saya 
akan berjuang sekeras tenaga untuk 
bergerak bersama memberdayakan 
pengusaha muda,” ujarnya.

Kolaboratif, tentu pengusaha muda 
tak bisa bergerak sendiri-sendiri, 
me lainkan harus saling bantu, saling 
memberdayakan, termasuk dengan 
berbagai stakeholder lain. ”Karena itu, 
HiPMi Jatim ke depan harus menjadi 
pusat kolaborasi, center of collabora-
tion, di mana semuanya akan mem-
bentuk ekosistem bisnis yang mem-
perkuat daya saing ekonomi Jatim dan 
mempercepat pemulihan ekonomi di 
provinsi ini,” tuturnya.

Solutif, yaitu HiPMi harus memberi 
solusi bagi pengusaha muda. HiPMi 
menjadi jembatan solusi, misalnya 
bermitra dengan perbankan untuk 
mencari solusi bagi pengusaha muda 
yang belum bankable tapi prospek usa-
hanya cerah. ”Kami juga mencari solusi 
lewat kemitraan dengan perguruan 
tinggi terkait penerapan teknologi 
bagi usaha mikro, kecil, dan mene ngah 
(UMKM) dari kalangan pengusaha 
muda,” paparnya.

inklusif artinya HiPMi akan men-
jadi rumah bagi semua pengusaha 
muda. HiPMi akan mempertahankan 
jati dirinya sebagai organisasi terbu-
ka yang membuka jalan bagi semua, 
mulai pengusaha tingkat mikro sampai 
pengusaha besar.

Aplikasi 
Terintegrasi 
untuk Anggota
Meski belum secara resmi dilantik, kepengurusan HiPMi Jatim di 
bawah komando Ketua rois Sunandar Maming sudah langsung 
bergerak nyata. Salah satunya dengan meluncurkan website aplikasi 
hipmicircle.id.

”Nantinya semua aktivitas, 
program, dan kolaborasi bisnis 
antar-anggota HIPMI Jatim ada di 
dalam sistem tersebut,” ujar Rois.
Aplikasi tersebut pun sudah digunakan, di antaranya untuk memper-
mudah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digeber HiPMi Jatim di 
sejumlah lokasi dengan sasaran UMKM, pelajar, dan masyarakat luas. 
Pendaftaran vaksin sudah melalui Hipmicircle.id.

terdapat tiga fungsi utama Hipmicircle.id, yaitu mengoneksikan 
antar-anggota HiPMi, menampilkan portofolio bisnis anggota, dan 
memperkuat kesempatan 
untuk melakukan kolaborasi 
usaha antar-anggota. Siapa 
pun bisa mengakses Hipmicir-
cle.id, melihat berbagai usaha 
anak muda Jatim, dan terbuka 
peluang untuk terjadinya tran-
saksi serta kolaborasi bisnis.

”Jadi semua data base 
ada di sini, anggota 
dan pengurus HiPMi 
se-Jatim. ini juga bisa 
menjadi marketplace. 
nanti ini akan menjadi 
portal besar untuk 
membawa pengusaha 
muda di Jatim naik 
kelas, merambah pasar 
nasional dan bukan tidak 
mungkin masuk pasar 
internasional,” 
tuturnya.
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B
erdasarkan data Bps, 
setengah dari jumlah pen-
duduk jatim adalah gabungan 
dari generasi Z dan generasi 
milenial. generasi Z (lahir ta-
hun 1997-2012, perkiraan usia 
8-23 tahun) mencapai 24,80 
persen dari total penduduk 
40,67 juta jiwa. generasi 
milenial (lahir tahun 1981-

1996, perkiraan usia sekarang 24-39 tahun) sebesar 
24,32 persen dari total jumlah penduduk. jika dijum-
lah, maka generasi Z dan generasi milenial mencapai 
49,12% dari total jumlah penduduk alias setara 19,9 
juta jiwa.

”pemprov jatim selama ini telah memiliki keberpi-
hakan kepada anak-anak muda melalui berbagai pro-
gram pemberdayaan. ke depan, anak muda menjadi 
tumpuan. anak muda bisa menjadi pilar untuk mem-
percepat pemulihan ekonomi. sehingga diperlukan 
desain kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran 

anak muda,” jelas ketua hIpMI jatim rois sunandar 
Maming. 

”hIpMI jatim siap turun tangan, bekerja ekstra 
keras, dalam mendesain dan mengawal lahirnya 
pengu saha-pengusaha muda hebat dari jatim,” imbuh 
pria kelahiran 6 april 1984 tersebut.

dia mengatakan, hIpMI akan menyiapkan berbagai 
program untuk mengembangkan kewirausahaan kaum 
muda di jawa Timur. ”desain kebijakan dan koordina-
si program kegiatan terkait anak muda kami dorong 
pada konsep kolaborasi lintas sektor, penumbuhan 
kewirausahaan kaum muda, dan peningkatan kapasi-
tas sdM pengusaha muda,” papar alumnus universitas 
surabaya tersebut.

rois menambahkan, pengembangan kewirausahaan 
kaum muda tentunya sangat berkorelasi dengan 
peningkatan kapasitas uMkM. pasalnya, mayoritas 
pengusaha muda memang masih dalam skala uMkM.

”artinya kekuatan uMkM yang di dalamnya juga 
berisi kaum muda harus menjadi pilar untuk memper-
cepat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Pengusaha muda harus 
menjadi katalisator dalam 
upaya mengakselerasi 
pemulihan ekonomi 
Jawa Timur. HIPMI Jatim 
menyiapkan berbagai 
aksi dan gebrakan yang 
bakal melipatgandakan 
kontribusi kaum muda ke 
perekonomian daerah.

untuk Anak Muda 
dan UMKM

Beraksi
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rois menyebut uMkM sebagai fondasi ekonomi 
jatim. kontribusi uMkM terhadap produk domestik 
regional bruto (pdrB) jawa Timur mencapai kisaran 
57,25%. ”kekuatan itu menjadi kunci. semakin uMkM 
cepat pulih, semakin cepat pula 
ekonomi jatim bangkit,” papar pe-
ngusaha yang dikenal hobi bersepe-
da itu. 

Menurut rois, desain kebijakan 
dan koordinasi program hIpMI 
terkait uMkM akan menitikberat-
kan pada penggunaan teknologi 
sederhana tepat guna, peningkat-
an kapasitas produksi dan sdM, 
pengembangan akses pembiayaan 
yang mudah dan murah, perluasan 
pemasaran level nasional dan eks-
por, dan pemberian nilai tambah (hilirisasi).

rois juga bakal memacu pengusaha muda untuk 
masuk ke industri berbasis ekspor untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi. ekspor menjadi salah satu tum-

puan untuk memacu pemulihan ekonomi. pada 2020, 
ekspor jatim mencapai usd 19,22 miliar, turun 5,29 
persen dibandingkan 2019. neraca perdagangan jawa 
Timur masih mengalami defisit sebesar usd 768,65 

juta pada 2020. pada semester 
I/2021, nilai ekspor perlahan pulih, 
mencapai usd10,92 miliar atau naik 
13,24% dibandingkan semester 
I/2020.

”ke depan, berbagai sektor po-
tensial untuk diekspor, termasuk 
agribisnis, harus terus ditingkat-
kan. pengusaha muda harus terjun 
menggarap berbagai sektor industri 
yang potensial masuk ke pasar eks-
por,” jelas rois.

”hIpMI jatim akan mendorong 
pptimalisasi riset pasar dan intelejen pasar tentang 
potensi di luar negeri, sehingga pengusaha muda di 
jatim bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pasar di 
luar negeri,” papar rois.

Jumlah penduduk Jawa Timur:

40,67 juta jiwa

Generasi Z
( 1997-2012 | perkiraan usia: 8-23 tahun) 

24,80%

Generasi milenial
(1981-1996 | perkiraan usia: 24-39 tahun)

24,32%

Jika dijumlah, maka generasi Z dan 
generasi Milenial mencapai:

49,12%
 

dari total jumlah penduduk

setara 19,9 juta jiwa

Badan PusaT sTaTisTik | 2021

”HIPMI Jatim siap turun 
tangan, bekerja ekstra 

keras, dalam mendesain 
dan mengawal lahirnya 

pengusaha-pengusaha muda 
hebat dari Jatim,”

rois sunandar Maming 
keTua hIpMI jaTIM
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bagi rois Sunandar Maming, hidup harus 
memiliki prinsip. Jika hidup diibaratkan 
kapal layar yang sedang mengarungi 
samudera, maka kapal harus memiliki 
pasak, layar, dan kemudi yang kuat. 
Karena sebuah kapal layar hanya bisa 
melaju kencang di tengah samudera jika 
memiliki pasak yang kokoh, layar yang 
kuat, dan kemudi yang teguh.

Lima Prinsip dan 
Jurus Bangun Pagi

TAk ubahnya kapal berlayar, 
mengarungi kehidupan 
ini pun butuh prinsip yang 
kuat sebagai pegangan agar 
hi dup berjalan sesuai arah 

yang dituju, tertata, dan terarah. begitu-
lah rois Sunandar memegang filosofi.

”Ada lima prinsip yang selalu saya 
pegang teguh dalam hidup ini, terma-
suk saat menjalankan bisnis, yaitu jujur, 
amanah, komitmen, tekun bekerja, dan 
fokus,” tutur Ketua Umum Himpunan 
Pengusaha Muda indonesia (HiPMi) Jatim 
tersebut.

Pria kelahiran batulicin, Kalimantan 
Selatan (Kalsel), 6 April 1984 ini meya-

kini kelima prinsip itu bisa menjadi 
landasan untuk mendapatkan 

kepercayaan dari siapa pun.
“Kalau kepercayaan sudah kita 

dapat, apakah itu kepercayaan 
dari klien atau konsumen, 

masyarakat, pemerintah, atau 
siapa saja, maka bisnis yang 
kita jalankan akan berjalan 
mulus,” ujar direktur Pt 
bina batulicin Usaha yang 
bergerak di sektor pertam-

bangan tersebut.
Selain lima prinsip tersebut, 

ada satu hal yang selalu dilakukan 

8 PengusaHa PeJuang, PeJuang PengusaHa
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rois yang ia percaya turut menjadi 
faktor penentu kesuksesan seseorang, 
yaitu bangun pagi.

“Ada satu hal yang sejak kecil di-
ajarkan orang tua kepada saya, yaitu 
bangun pagi. itu menjadi salah satu 
faktor penentu kesuksesan hingga saat 
ini. Karena kami dari keluarga mus-
lim, bangun saat subuh menjadi satu 
kewajiban,” ujar rois yang punya hobi 
bersepeda.

rois percaya betul bahwa dengan 
bangun subuh, tubuh menjadi segar 
dan pikiran menjadi jernih, sehingga 
ia bisa menjalankan aktivitas selama 
sehari penuh dengan lancar. Subuh 
juga merupakan waktu yang sangat 
penting untuk menemukan ide-ide 
baru, memulihkan semangat, dan 
meng ambil keputusan yang tepat.

“Saya yakin, bangun lebih pagi da-
pat meningkatkan kebahagiaan dan 
membuat hari lebih bersemangat,” 
tegas ayah empat anak ini.

rois mulai menekuni dunia usaha 
saat masih kuliah di Faklutas ekonomi 
Universitas Surabaya (Ubaya), tepatnya 
waktu masih semester Vii pada 2009. 
“Saat itu saya sudah mulai membantu 
orang tua menjalankan bisnis pertam-
bangan batu bara di Kalsel,” kata dia.

Awal terjun ke bisnis batu bara me-
ru pakan pengalaman paling berharga 
dalam hidup rois. Maklum, itulah awal 
mula ia belajar beradaptasi dari sua-
sana bangku kuliah yang penuh teori, 
menuju dunia kerja yang lebih nyata.

“Sejak itu saya belajar berinteraksi 
dengan banyak orang, bahkan menjadi 
leader bagi mereka,” tutur anak kedua 
dari dua bersaudara ini.

Selain membantu membesarkan pe-
rusahaan keluarga, rois merintis bebe-
rapa bisnis baru, terutama setelah lulus 
kuliah, yakni bidang jasa pertambang-

an (mining services), seperti terminal 
batu bara, pelabuhan khusus batu bara, 
pengelolaan jalan angkut (hauling), 
jalan bawah tanah (underpass), trans-
portasi pertambangan, penyewaan alat 
berat, dan jasa tambang lainnya.

Seiring berjalannya waktu, jiwa 
bisnis rois Sunandar semakin meng-
gelora. ia ingin mengembangkan 
bisnis yang lain. Walhasil, pria yang 
menamatkan SMP, SMA, dan perguru-
an tinggi di Surabaya ini pun merintis 
bisnis di sektor perikanan dengan 
mendirikan perusahaan perikanan 
budidaya udang di Kalsel.

Kini, rois semakin mantap dengan 
sektor bisnis yang dikembangkannya. 
Apalagi bisnis-bisnis yang digelutinya 
cukup vital bagi kehidupan masyarakat. 
“batu bara digunakan sebagai sumber 
energi bagi masyarakat, sedangkan 
udang merupakan salah satu sumber 
protein agar kualitas SDM indonesia 
semakin meningkat,” papar rois. 

Saat ini ia juga tengah merintis 
bisnis pertanian di Jatim. ia ingin 
memberikan sumbangsih terhadap 
peningkatan kinerja pertanian Jatim, 
salah satunya dengan mendirikan 
pabrik pengolahan padi yang cukup 
besar. Menurutnya, Jatim sebagai 
pro vinsi yang menjadi lumbung pa-
ngan nasional harus terus berupaya 
meningkatkan kinerja pertaniannya da-
lam mendukung kemandirian pa ngan 
nasional. Apalagi karena sektor ini telah 
menyerap sebagian besar tenaga kerja 
di Jatim.

Dan sebagai Ketua HiPMi Jatim, 
ia memiliki obsesi yang besar untuk 
memajukan HiPMi Jatim menjadi sa-
lah satu organisasi pengusaha yang 
diperhitungkan dan mampu membe-
rikan kontribusi besar terhadap kinerja 
ekonomi daerah.

“Saya ingin menjadikan HiPMi Jatim 
sebagai wadah dan ruang kolabora-
si, sehingga mampu memberikan 
dampak positif bagi dunia usaha dan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya 
anak muda di Jatim, utamanya bagi 
pemulihan ekonomi pascapandemi,” 
katanya.

JATiM Aksi
Untuk itu, ia konsen mengusung 

konsep ‘Jatim Aksi’, yaitu Amanah, 
Kolaboratif, Suportif, dan inklusif. 
Amanah, insyaAllah saya akan berjuang 
sekeras tenaga untuk bergerak bersa-
ma memberdayakan pengusaha muda.

Kolaboratif, tentu pengusaha muda 
tak bisa bergerak sendiri-sendiri, 
me lainkan harus saling bantu, saling 
memberdayakan, termasuk dengan 
berbagai stakeholder lain. Karena itu, 
HiPMi Jatim ke depan harus menjadi 
pusat kolaborasi, center of collabora-
tion, di mana semuanya akan memben-
tuk ekosistem bisnis yang memperkuat 
daya saing ekonomi daerah.

Solutif, yaitu HiPMi harus memberi 
solusi bagi pengusaha muda. HiPMi 
menjadi jembatan solusi, misalnya 
bermitra dengan perbankan untuk 
mencari solusi bagi pengusaha muda 
yang belum bankable tapi prospek 
usahanya cerah.

Kami juga mencari solusi lewat 
kemitraan dengan perguruan tinggi 
terkait penerapan teknologi bagi usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
dari kalangan pengusaha muda.

inklusif artinya HiPMi akan men-
jadi rumah bagi semua pengusaha 
muda. HiPMi akan mempertahankan 
jati dirinya sebagai organisasi terbuka 
yang membuka jalan bagi semua, 
mulai pengusaha tingkat mikro sampai 
pengusaha besar.

BIODATA
nama: Rois Sunandar Maming
Tempat/Tanggal Lahir:
Batulicin, 6 april 1984.
Istri: Yunita ayu
anak: raline, rayane, radine, 
dan razane

Pendidikan:

s1 Fakultas ekonomi, 
universitas surabaya (2010)

ORganiSaSi

	ketua perbasi kabupaten 
Tanah Bumbu, kalsel 
(2014-sekarang)

	ketua pemuda pancasila 
kabupaten Tanah Bumbu 
(2015-sekarang)

	ketua perbakin 
kabupaten Tanah Bumbu 
(2016-sekarang)

	pengurus perbakin provinsi 
kalimantan selatan

	dewan pembina BpC hIpMI 
kabupaten Tanah Bumbu 
(2016-2020)

	dewan kehormatan kOnI 
kabupaten Tanah Bumbu 
(2018-2022)

	Wakil Bendahara umum 
Bpp hIpMI (2019-2022)

	Wakil ketua Bidang 
pertambangan kadin 
Tanah Bumbu (2020-2025)

	ketua umum Bpd hIpMI 
jatim (2021-2024)

kaRieR:

	direktur CV Bina usaha 
(2009-2011)

	direktur pT Bina Batulicin 
usaha (2011-sekarang)

	direktur pT Batulicin 
enam sembilan (holding 
company) 2011-sekarang

	direktur pT udang 
Mariani enam sembilan 
(2011-sekarang)
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Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo

Siap Kolaborasi 
Perkuat Ekonomi 
Daerah 
 
Warga Sidoarjo telah 
merasakan peran nyata 
HiPMi, baik dalam 
memberdayakan 
ekonomi anak-
anak muda serta 
UMKM, maupun 
dalam pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19. 
Ke depan Pemkab 
Sidoarjo siap berkolaborasi 
dengan HiPMi untuk 
memperkuat 
ekonomi daerah, 
terutama 
untuk terus 
memunculkan 
pengusaha-
pengusaha 
muda baru.

Fandi Akhmad Yani
Bupati GreSik

Saatnya Pengusaha
Muda Daerah Menasional 
dan Mengglobal 
 
HiPMi harus menjadikan momentum pandemi 
Covid-19 sebagai titik poin untuk bangkit. Jangan 
menyerah. Daerah-daerah di Jatim punya potensi 
luar biasa. Pengusaha muda harus terus berperan. 
ini saatnya bersama-sama kita bawa pengusaha 
muda daerah naik kelas, bisa merambah pasar 
nasional, bahkan global. 

HIPMI Berperan 
Dorong Pemulihan 
Ekonomi
saya berterima kasih kepada hIpMI jawa Timur yang 
telah membantu pelaksanaan vaksinasi di beberapa 
daerah. Ini penting untuk mendorong pemulihan 
ekonomi. hIpMI jatim ke depan harus terus bergerak, 
membina anak muda, memberdayakan uMkM, 
semuanya agar ekonomi bisa segera bangkit.

Khofifah Indar Parawansa
GuBernur jawa timur
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Adik Dwi Putranto
ketua kadin jatim

Ekonomi Kaum 
Muda Jadi 
Kekuatan Baru 
 
ekOnOMi kaum muda (youth economy) telah 
menjadi kekuatan baru yang sangat menentukan 
kondisi perekonomian. Konsep sharing economy, 
creative economy, hingga gig economy, hampir 
semuanya digerakkan kaum muda. HiPMi Jatim harus 
terus bekerja optimal untuk membawa kekuatan 
ekonomi kaum muda ini menjadi penentu, menjadi 
game changer, dalam pemulihan ekonomi.

Mufti Anam
ketua dewan pemBina Hipmi jatim 

HIPMI Jatim 
Jadi Tumpuan 

Pemulihan 
Ekonomi 

Dalam situasi pandemi Covid-19 
yang tidak mudah, saya yakin 

HiPMi Jatim akan terus eksis 
dan bergerak nyata membantu 

masyarakat dalam pemulihan 
ekonomi. Pengusaha muda di 

Jatim punya potensi luar biasa. 
Di bawah komando HiPMi Jatim, 
kekuatan pengusaha muda akan 

menjadi salah satu tumpuan 
percepatan pemulihan ekonomi.
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Selamat & Sukses
Pelantikan

Badan Pengurus daerah
hiPMi Jawa tiMur

2021 - 2024
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selamat atas pelantikan BPD HIPMI 
Jatim 2021-2024. Kepengurusan 
periode ini mengemban tugas berat, 
karena berada pada masa pandemi 
Covid-19. Karena itu, HIPMI Jatim 
harus bekerja lebih ekstra untuk 
membantu pemulihan ekonomi. 
Kuncinya ada pada kolaborasi, 
rangkul semua kalangan.
Selamat berkarya,   
teman-teman semua!

Perkuat Kolaborasi, 
rangkul semua 
Kalangan

Muhammad Ali Affandi
Dewan KeHorMaTan
BPD HIPMI Jawa TIMur
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As the world changes, so new life 
styles emerge, from the hectic modern 
city to quite place in remote area. 
REDD tracks the trends and changes 
which are impacting our daily lives 
while evaluating how demographic 
patterns and social structures 
influence today’s lifestyle.

REDD provides leisure & hospitality 
spaces that delight inspire and 
set the stage for living, working, 
relaxation, and enjoyment. Working 
with our clients, we have conceived 
and implemented unequaled project 
that reflects the diverse lifestyles of 
different culture in each area. REDD is 
passionate about its design solutions 
and the clients. We design every 
project special with it’s own character.

Our design philosophy is open to 
new technology and support green 
architecture. Aesthetic and function are the main 
concerns in developing our design both architecture and 
interior design to achieve the best result to the highest 
satisfaction.

Totally service oriented to our clients, a commitment we 
would relish to apply in our project. You would be working 

with a committed experienced team 
at all levels in our company, our client 
satisfaction is our goal.

Design with passionate and motivated.
REDD designers develop innovative 
and visionary designs for our 
clients. Driven by our core values of 
individuality, respect, passion and 
integrity. Our commitment to design 
excellence is integral to everything we 
do. At REDD we want to experience 
the pride and excitement of creation 
and it is our commitment to be very 
best that drives us forward.

Able to mobilize international 
resources.
REDD able to leverage capabilities and 
talents across the group for project 
with the very best talent globally.

Leverages a spectrum of expertise.
REDD Architecture, Interior & Master planning 
Landscape Design team brings together an impressive 
range of experience and expertise.

REDD received The Best Interior Design award from Asia 
Pacific Property Award,
category Apartment Design Development in 2016.

newsletter | HIPMI JAtIM 2021
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REDD 
Architecture 
Interior Design

Menara BCA
Grand Indonesia
50th Floor,
Jl MH Thamrin Jakarta 
No. 1 10310
Jakarta Indonesia
Phone +62 21 2358 4761

Puri Regency
Business Centre No. 3
Jl Jambangan Baru
Surabaya Indonesia
Phone +62 31 5825 1822

20F, AIA Tower,
251A – 301
Avenida Commercial
De Macau, Macau
+853 8294 2247

REDD Architecture @ Interior Design is an 
integrated design consultancy delivering 
services in:

Architecture
 Interior Design
Master Planning & Landscape Design
Graphic Design
 3D Visualization
Furniture Design

REDD strives for design excellence through creativity and 
innovation. This reflects in our recognized and innovative 
projects. Our core values inspire our designers to embrace 
design challenges and surpass client’s expectations.

At REDD we put effort to satisfy our client in every stage 
start from concept deign until project done. We are happy 
to extend our service where needed.

Heno has over 15 years experiences 
in Business Management and  Building  
Construction.  graduated  from  Petra  
university, surabaya where he studied in 
civil engineering. rheno started his career 
in several construction companies. In 
2013 together with Erfin he established 
reDD architects International PT. a 

limited company in surabaya – Indonesia. 

with his background  in leading several existing 
companies, he is confident for REDD to be on 
the top of qualified design company local  and  
international.  In  his  leadership,  reDD  received  
the best interior design award in 2016 category 
Apartment Design Development from Asia Pacific 
Property award

R

Rheno Setyawan M. B. Eng.
REDD Chief Executive Officer
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sAAT itulah waktu yang tepat untuk meng-in-
stall mereka tentang survival entrepreneurship,” 
tegas CeO think indonesia, esti nalurani.

Menurut Cici, panggilan akrab esti nalura-
ni, mengajari anak SMP untuk berwirausaha 

memang butuh tenaga ekstra, tetapi secara umum, 
anak usia 14 tahun sudah cukup mengerti tentang 
konsep kemandirian, entrepreneurship, dan juga telah 
memiliki keinginan akan menjadi apa nantinya.

“Setelah anak usia 14 tahun, mereka akan berpikir 
mau punya duit sendiri tanpa harus meminta kepada 
orangtua. nah, di situlah anak di-install entrepreneur-
ship, soft skill bisnis dan hard working,” ujar Cici.

Atas dasar inilah think indonesia berdiri di Sura-
baya pada 25 Oktober 2018. think indonesia adalah 
lembaga pendidikan dengan fokus utama ke entrepre-
neurship, professional skill dan parenting. Harapannya, 
dengan adanya lembaga ini maka ia bisa mencetak 
entrepreneur profesional dan leader di tingkat nasional 
dan internasional.

Ada tiga program think indonesia yang bisa dipilih 
yang disesuaikan dengan keinginan peserta didik. 
Program pertama adalah think indonesia School 
yang singkat dengan ”tHiS”. Program ini dikhusus-

Belajar berbisnis seharusnya dilakukan saat 
anak masih duduk di kelas Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Karena usia 14 tahun menjadi 
titik awal anak melakukan perubahan, merasa 

sudah besar dan memiliki pendapat sendiri

Semangat Cici Tumbuhkan 
Wirausaha Muda Melalui 

Think Indonesia

newsletter | HIPMI JAtIM 2021
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kan bagi anak usia 13 tahun hingga 18 
tahun. Sekolah berbasis homeschooling 
ini mengajarkan professional skill dan 
entrepreneurship.

Program ke dua adalah think indone-
sia Academy & training yang disingkat 
dengan “tHAt”. Merupakan program 
yang berfokus pada training dan work-
shop untuk umum dan korporat, baik in 
house maupun public. tHAt juga meru-
pakan program unggulan untuk kursus 
singkat dengan jurusan entrepreneur dan 
profesional. Program ini khusus untuk 
pendidikan nonformal bagi mahasiswa 
maupun umum dengan tujuan menjadi 
entrepreneur handal maupun tenaga 
profesional yang berkualitas.

Dan program ketiga adalah think 
indonesia Penyelenggara Sertifikasi atau 
disingkat “tiPS”. Merupakan program 
penyelenggara pelatihan-pelatihan ber-
sertifikasi seperti sertifikasi iSO 9001:2015, 
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 
international Certified Coach, Certified 
neuro Linguistic Programming Practi-
tioner, Certified Hypnotherapy Practi-
tioner. Selain itu, melalui program ini, 
think indonesia bekerjasama dengan KMi 
(Komunitas Migas indonesia) dan PPSDM 
Migas untuk memberikan mentoring dan 
sertifikasi migas.

Untuk menunjang kebutuhan dunia 
digital dan kegiatan belajar mengajar di 
think indonesia, pada 2020 Cici kemudian 
mendirikan Karya indonesia Multimedia 
(KiM). Karya indonesia Multimedia adalah 
sebuah perusahaan Digital event and 
technology Support. Dengan teknologi 
interaktif 3D terkini, meeting, seminar 
bahkan pameran (exhibition) dapat dilak-
sanakan dengan indah, komunikatif, tidak 
membosankan dan tentu saja tetap dapat 
mensupport kebutuhan klien. 

Set up yang berbentuk 3D expo hall 
dengan ratusan digital booths yang 
mampu mendemokan produk-produknya 
serta memberikan kemudahan berko-
munikasi dengan ratusan bahkan ribuan 
audiens di seluruh dunia.

KiM memiliki kemampuan untuk 
mengu bah dunia nyata ke dalam dunia 
digital 3D. Menjadikan meeting, seminar 
bahkan event menjadi lebih menyenang-
kan.

esti nalurani, s.sos., M.M.
CeO think indonesia & Karya 
indonesia Multimedia

  PendidikAn FOrMAl

	S1 UK Petra Surabaya (ilmu 
Komunikasi broadcast tV)

	S2 Stie Mandala Jember (Magister 
Manajemen Pemasaran)

  PendidikAn nOn-FOrMAl

	international Certified Coach
	Certified neuro Linguistic 

Programming Practitioner
	Certified Hypnotherapist

Certified ego State therapy
 expertise Of Human Psychologist

  OrgAnisAsi

	JCi APDC, sebagai Asia Pasific 
Development Council

	JCi indonesia, sebagai 
international Affair

	bPD Hipmi Jatim, sebagai 
Departemen Kaderisasi & badan 
Otonomi

	Kadin Surabaya, sebagai Ketua 
Komite tetap Pendidikan

	iwapi Surabaya, sebagai 
Kesekretariatan & Keanggotaan
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 Foto bersama Pengurus bPD Hipmi Jawa timur bersama Gubernur Khofifah indar 
Parawansa bersama jajaran setelah audiensi

 Ketua Umum bPD Himi Jawa timur diterima 
secara resmi oleh Gubernur Jawa timur di Gedung 
negara Grahadi dalam rangka audiensi

 Foto bersama Pengurus bPD Hipmi Jawa timur Periode 2017-2020 bersama Ketua Umum terpilih rois S. Maming dan Ketua bPC Hipmi se-Jawa 
timur selepas Musda XiV bPD Hipmi Jawa timur

 rois sunandar Maming 
mengibarkan panji kebesaran hipmi 
setelah terpilih sebagai ketua umum 
di Musda XIV Bpd hipmi jawa Timur

lensa hipmi
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 Panitia Pelaksana dan Pengurus bPD Hipmi Jawa timur di sela kegiatan 
Vaksin Aman Masyarakat Sehat di Pelabuhan Gresik

 rombongan bPD Hipmi Jatim mengabadikan kebersamaan 
usai berziarah ke makam bapak Proklamator ri Soekarno di blitar

 Sambung rasa bersama bPC Hipmi Kabupaten tuban

 Ketua Umum rois S. Maming secara simbolis menyerahkan 5.000 
paket bantuan beras kepada Gubernur Jatim Khofifah indar Parawansa 
untuk masyarakat terdampak Covid-19

 bPD Hipmi Jawa timur menandatangani MoU dengan Pt Angkasa Pura i 
(Persero) sebagai komitmen sinergitas yang memberikan kontribusi positif 
guna mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

 bertemu dengan Duta besar Arab Saudi esam Abid Althagafi di sela 
kegiatan yang digelar oleh Kadin Jawa timur

 Sambung rasa bersama Pengurus bPC Hipmi Kabupaten Pamekasan

 Ketua Umum Hipmi Jatim bersama bupati Sidoarjo, GM Angkasa 
Pura i, Ketua Kadin Jatim, dan bendahara Umum bPP Hipmi 
menyaksikan penyuntikan vaksin simbolis di t1 bandara Juanda

lensa hipmi
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HaMPiR semua sektor bisnis ter-
dampak karena Covid-19, namun 
tak berlaku bagi salah satu pebisnis 
muda ini yaitu Firesa erik C.C. 

Firesa erik atau biasa disapa erik 
dMk ini dikenal sebagai pengusa-
ha di wilayah Betro sidoarjo yang 
memiliki jiwa sosial yang tinggi 
dan kepribadian yang ramah serta 
aktif merajut silahturahmi dengan 
berbagai lapisan masyarakat.

Menjadi direktur utama pT dian 
Mega kurnia (dMk Cargo) selama 
16 tahun, membuat erik terus 
se mangat untuk berinovasi agar 
bisnis yang ia jalani dapat mencapai 
kesuksesan sesuai target yang ia 
impikan.

Berdiri pada tahun 1983 dan 
te lah berkiprah selama 38 tahun, 
dMk Cargo awal berdiri di Bandara 
Internasional juanda surabaya. kini, 
telah tersebar di beberapa wilayah 
Indonesia diantaranya surabaya, 
Malang, Batu, kediri, solo, Yogya-
karta, Bandung, jakarta, denpasar, 
Makassar, kupang, dan beberapa 
titik lokasi lainnya.

“alhamdulillah, mulai dari 1 titik 
lokasi kini dMk Cargo sudah memi-
liki beberapa Port Agent dan Port 
Center yang tersebar di beberapa 
titik wilayah Indonesia,” ungkap 
pria kelahiran sidoarjo tersebut.

Tak hanya itu, erik melebarkan 
sayap untuk bisnisnya melalui 
penambahan armada untuk kelan-
caran pengiriman barang via darat, 
udara, dan Laut.

dengan demikian, meskipun 
pandemi Covid-19  sudah melanda 

Indonesia hampir 2 tahun lamanya, 
erik tak hentinya berinovasi agar 
dMk Cargo terus dapat hidup dan 
tak berpengaruh akibat Covid-19. 
Bahkan erik berkeinginan untuk 

menambah cabang hingga tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia.

erik mengaku, di masa pandemi 
Covid-19 ini justru dunia logistik 
mengalami perkembangan yang pe-
sat. apalagi dengan adanya ppkM 
yang mengharuskan masyarakat 
untuk tetap di rumah saja, sehingga 
untuk memenuhi kebutuhan masya-
rakat kini beralih ke digital atau 
memanfaatkan e-commerce.

“pandemi ini menjadi peluang 
buat dMk Cargo. ketika masyarakat 
dibatasi untuk keluar rumah mem-
beli kebutuhan, kini masyarakat 
lebih memanfaatkan digital se-
hingga untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut mereka beralih ke e-com-
merce,” imbuh erik.

kendati demikian, pencapaian 
erik tidak berhenti sampai sini. erik 
tetap terus melakukan inovasi un-
tuk bisnis yang digelutinya tersebut.

“kami kini bisa tumbuh menjadi 
besar karena dMk Cargo memiliki 
komitmen untuk melanjutkan per-
tumbuhan dengan semangat dan 
antusiasme yang tinggi,” kata erik.

Kebal Covid-19, Firesa Erik
Sukseskan Ekspansi Bisnis Logistik
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PernAH menjadi seorang sales spanduk selama 
1,5 tahun di Jakarta, rich Djoe dengan gigih ter-
us berjuang dan berhasil masuk ke perusahaan 
perbankan. Selama dua tahun di HSbC sebagai 
Priority banking Officer, lalu pindah ke Standard 
Chartered bank selama empat tahun sebagai 
Wealth Management Specialist, lalu pindah ke 
Sinarmas MSiG sebagai business Developtment 
Manager selama tiga tahun. tahun 2015 pindah 
ke Malang. Menikahi Yunis naini Astasari dan 
menetap di Malang. Mereka dikarunia satu 
orang putri dan dua putra kembar.

Mengawali bisnis dengan membuka richd-
joe barbershops pada Februari 2015 bermodal 
rp 150 juta dalam bentuk ruko ukuran 4 kali 
5  meter, Alhamdulilah antusias masyarakat 
Malang terhadap barbershop sangat tinggi dan 
membuat bisnis rich Djoe segera melesat.

Memiliki tiga cabang di tahun 2016 rich 
Djoe pun membuka cabang di Kota Jember dan 
Surabaya. Planningnya adalah membuka 100 ca-
bang di kota-kota besar seluruh indonesia. tapi 
karena pandemi rencana itu diurungkan.

Pada tahun 2017, rich Djoe berhasil 
mengembangkan sayap bis nisnya dengan 
membangun 1 unit rumah kost dan guest house 
di Kota Malang dengan kapasitas 26 kamar te-
pat di daerah strategis antara kampus brawijaya 
dan itn Malang.

2018, rich Djoe kembali mengembangkan 
bisnisnya dengan membangun SPbU AKr di 
ranuyoso Lumajang, dibangun di atas lahan 
seluas 5.000 meter menjadikan kawasan pom 
bensin AKr tersebut sebagai tempat pengisian 
bahan bakar terbaik untuk kendaraan besar 

sepert truk dan tronton.
2019 akhir menjadi tahun yang sangat 

istimewa karena Pt Kayara energi indonesia 
di bawah nakhoda rich Djoe berhasil menga-
kuisisi satu unit SPbU 54.601.35 di jalan Darmo 
indah timur Surabaya dengan total nilai aset 
sebesar 25 milyar. Pt Kayara energi indonesia 
sudah menandatangani MoU dengan salah satu 
perusahaan besar di Jawa timur untuk berkerja 
sama membangun 7 unit SPbU Pertamina di be-
berapa kota besar di Jawa timur seperti Gresik, 
Mojokerto, bojonegoro, Lumajang, Jember, dan 
Malang.

Kedepan rich Djoe mempersiapkan peru-
sahaan baru di bidang Fintech atau Financial 
Technology. “ini dipandang perlu karena adanya 
pergeseran technology dan kesadaran masya-
rakat akan peluang besar dalam sebuah kolabo-
rasi usaha yang bisa membangkitkan ekonomi 
kerakyatan,” ujarnya.

nantinya fintech yang masih dirahasiakan 
namanya ini akan berperan dalam membantu 
UMKM agar bisa bangkit di tengah pandemi 
yang berkepanjangan ini.

“Kita semua punya peluang yang sama 
untuk menjadi sukses. tidak ada yang spesial 
di mata Allah. Jika kita tidak sukses, semua 
itu karena memang kita tidak memilih untuk 
sukses... Karena sukses itu sebuah pilihan. Dicer-
itakan pada sebuah ayat dalam al Quran bahwa 
saat pertama kali manusia diciptakan, semua 
malaikat di muka bumi ini bersujud untuk kita. 
ini karena ada benih kesuksesan Allah di dalam 
diri kita. Dengan prinsip God impact, saya per-
caya kita semua bisa menjadi sukses,” katanya.

PROfile PeRuSaHaan

riCHdJOe COrP 

Didirikan pada Februari 2015
Posisi: Founder & CeO
Jenis Usaha: economy Creative
Unit Usaha: 
 richdjoe barbershops
 richdjoe Premium barber
 richdjoe Pomade 
Cabang: 4 Cabang
Jalan Coklat no.1 Kota Malang 
Jalan Sigura-Gura no.1 Kota Malang 

Jalan raya ijen no. 86 Kota Malang
Jalan nginden Semolo no.18 Kota Surabaya

seMeru JAyA 

Didirikan pada 2016
Posisi: Direktur Utama 
Jenis Usaha: energi – Pengisian bahan bakar 
Unit Usaha: SPbU AKr 
Alamat: Jalan Kebonan Selatan, ranuyoso, 
Lumajang

riCHdJOe lAnd

Didirikan pada 2018
Posisi: Founder & CeO

Jenis Usaha: Property 
Unit Usaha: Guest House 
Alamat: Jl. bendugan Sigura-Gura no. 19  
Kota Malang

kAyArA energi indOnesiA 

Didirikan pada 2019
Posisi: Founder & CeO
Jenis Usaha: Stasiun Pengisisan bahan 
bakar
Unit Usaha: SPbU Darmo indah timur 
54.601.35
Alamat : Jl. Darmo indah timur SS no.11– 
14, tendes, Surabaya

RICHDJOE, Dulu Sales 
Spanduk Sekarang 
Pemilik SPBU

Membangun bisnis tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan, itu adalah 
pepatah kuno yang sering kita dengar dari 
para orang tua kita. Ternyata semua itu benar 
bahwa untuk sukses butuh proses yang 
panjang dan berliku.

BiO dATA 

nama: Djoko Prihatin
Panggilan: riCH DJOe 
ttL: Jakarta, 3 Desember 1979
Agama: islam
Alamat: Jl bantara 1 no.15/37 Malang
Hobby: Golf
Pendidikan:
S-1 ekonomi Universitas trisakti 
Organisasi:
Ketua Umum Hipmi Kota Malang
Wakil Ketua Partai Golkar
Ketua AMPi Kota Malang 

istri: Yunis naini Astasari
Anak:
 Syabilla Lovina richdjoe | 5th
 Kayara Adhiasta richdjoe | 2 th
 Kayanara Aryasatya richdjoe | 2 th
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A
yu Mega kusumastuti atau biasa 
akrab dipanggil ayumi, designer 
yang lahir di surakarta dan sudah 
lama tinggal di kota surabaya  
mem buktikan rasa cintanya pada 
dunia fashion dengan menggaung-

kan karya menggunakan bahan yang tidak 
jauh dari Batik, Bisnis fashion yang ia geluti 
saat ini pun tidak dia miliki secara instant. 
Berawal dari kecintaanya di dunia fashion 
dan langkah nyatanya untuk konsisten 
merawat tradisi dan warisan budaya bang-
sa dan membantu pengrajin lokal sembari 
untuk mencintai produk dalam negeri. 
dengan semangat “shop Local, act global” 
ia berharap industri fashion Indonesia 
semakin maju dan tidak kalah saing dari 
product asing.

di usianya 26 tahun kali pertama ayumi 
memutuskan untuk membuka bisnis yang 
sesuai dengan hobbynya yaitu designer, 
se telah memutuskan untuk mengundurkan 
diri dari perusahaan media cetak nasional 
terbesar di Indonesia tempat dia bekerja 
selama hampir 4 tahun, menempuh pen-
didikan di bidang management marketing 
dan mengasahnya untuk mengambil 
pendidikan lebih dalam di dunia fashion 
designer, ayumi yakin industri fashion di 
Indonesia masih sangat menjanjikan dan 
akan terus berkembang karena peluang 
dan celahnya yang sangat besar dan penuh 
akan passion, creativity, culture, and art 
yang tidak tergantikan oleh mesin atau 

robot.
Design yang exclusive, elegant, 

mengutamakan kualitas, kenyamanan 
pelanggan, dan kepercayaan adalah kunci 
utamanya. dua brand Batikan Indonesia 
dan ningrat Tailor fokus pada layanan yang 
beragam dari personal hingga corporate. 
Memberikan solusi yang sesuai dengan 
kebutuhan yang dibutuhkan, tak jarang 
ayu mendapat kepercayaan untuk menjadi 
personal fashion stylist public figure, hingga 
brand identity atau seragam perusahaan di 
Indonesia.

harapan yang sama seperti pengusaha 
lain, ayumi ingin usahanya berkembang 
sehingga dapat membuka lapangan peker-
jaan sebanyak-banyaknya, berkah untuk 
sesama, dan dapat lebih banyak berbagi. 
Ilmu yang dia miliki pun sering dia bagi 
melalui online ataupun offline saat hadir 
sebagai pembicara atau pemateri. 

“Banyak hal positif yang masih perlu 
saya pelajari dan saya sangat bersyukur 
berada di circle atau lingkungan teman-
teman pengusaha yang saling mendukung. 
dari sini saya mendapat banyak pelajaran, 
pengalaman serta kesempatan yang sa-
ngat berharga” ujar ayumi.

selalu berpikir positif, berusaha yang 
terbaik setiap kesempatan itu ada 
adalah moto yang dimiliki ayumi untuk 
terus melangkah kedepan dalam 
kiprah nya di tengah usaha yang fokus 
dia geluti.

Merawat Tradisi Budaya 
Bangga Buatan Indonesia

MediA sOsiAl:

@Ayumi_mega @batikan.co @ningrat_tailor
MediA CenTre: +6281 217632898
ningrattailor@gmail.com

nama Lengkap: Ayu Mega kusumastuti
ttL: Surakarta, 02 Mei 1988

Hobby: travelling & Culinary
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keHiduPAn seseorang akan sesuai dengan pra sangkanya. Kalimat ini 
adalah motivasi seorang Muhammad Agung rizky dalam jalani kehidupan-
nya, baik untuk urusan bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Dalam kurun 
waktu sebelas tahun, pria yang akrab dipanggil ‘Gugung’ ini telah banyak 
mencicipi pahit-manis dunia bisnis. namun semua pengalaman 
itu justru makin memantapkan hatinya untuk ‘stiqomah dalam 
kerasnya dunia usaha yang bergerak cepat dan dinamis 
seiring perkembangan jaman dan teknologi.

“Kita harus yakin dengan bisnis yang kita jalan kan, 
serta harus memiliki prasangka yang baik karena agama 
saya juga mengajari untuk khusnudzon (berprasangka baik) 
terhadap kehidupan ini. bisnis juga bukan sekadar 
keuntungan pribadi namun bagaimana juga bisa 
membantu dan mengembangkan orang lain,” 
tambahnya.

Sejak tahun 2010 hingga hari ini, setidaknya 
sudah ada tiga jenis usaha yang telah dijalank-
an oleh bapak dua anak ini. berawal dari usaha 
barbershop bernama Cutbox pada 2010 silam. 
Meski hanya memiliki dua cabang, Cutbox bisa 
dikatakan salah satu pionir barbershop di kota 
Surabaya.

Menanggapi ramainya barberbshop di Sura-
baya, Gugung menanggapi santai hal ini. “Khawatir 
sih nggak, justru malah senang karena kami sempat 

kewalahan ketika banyak pelanggan yang antri di tempat kami. Pelanggan 
juga diuntungkan dengan banyaknya barbershop di Surabaya karena 
mereka bisa menentukan tempat terbaik. ini tantangan bagi kami untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.” imbuhnya.

Dalam kurun waktu beberapa tahun, lulusan Manajemen Universitas 
Airlangga ini mendirikan dua perusahaan yang bergerak di bidang Fire Pro-

tection (Pt Prima Agung Sukses) dan Outsourcing (Pt Pilar Jaya nasional), 
sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama.

“Untuk Pt Prima Sukses Agung, awalnya fokus pada Fire Protection, 
namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan di pasar kami juga 
membuat karoseri khususnya truk pemadam kebakaran,” ujar pengge-

mar Manchester United ini.
Sedangkan untuk Pt Pilar Jaya nasional, Gugung melihat 

potensi pertumbuhan angka pekerja di Jawa timur dan 
ini membuatnya yakin mengenai masih banyaknya ‘jatah 

kue’ untuk bisnis di dunia outsourcing.
Ke depan, ia masih ingin terus bergerak dan maju. 

Sektor agrobisnis menjadi target selanjutnya, khu-
susnya di dunia peternakan kambing dan budidaya 
durian.

“Kita kan hidup di indonesia yang alamnya 
sangat kaya dan luas. Sektor agrobisnis menjadi salah 

satu pintu rezeki yang harus kita ketuk. insyaAllah dalam 
akhir tahun ini, saya akan jalankan peternakan kambing dan 
juga menjual durian. Mohon doanya,” pungkasnya.

selalu Berprasangka Baik 
adalah kunci sukses Berbisnis

newsletter | HIPMI JAtIM 2021



27pengusaha pejuang, pejuang pengusaha

edisi khusus | PELANTIKAN BPD HIPMI JATIM 2021

AnAk Muda sederhana yang lahir dan 
besar di tulungagung bernama lengkap 
Danar tandianma ini benar-benar memulai 
usaha dari nol. berbekal mimpi dan kerja 
keras, kini dia mempunyai tambak udang 
seluas 3.5 Hektar yang terdiri dari 30 kolam 

budidaya. terletak di pesisir selatan 
trenggalek dan Pacitan.

“Dengan keterbatasan modal, 
dulu kami hanya mempunyai 4 
kolam budidaya di trenggalek, 
alhamdulillah dalam beberapa 
bulan kami terus menambah 
kolam budidaya hingga seka-

rang.” ujarnya.
Danar menceritakan awal 

mula usaha budidaya 
tambak udang 

vaname ini penuh 
dengan jalan 
berliku, karena 
bisnis ini 
membutuh-
kan modal 
investasi dan 
operasion-
al yang 
terbilang 

sangat tinggi.
“Ketika memulai usaha budidaya 

udang vaname ini semua meragukan saya, 
bahkan saya keliling membawa proposal 
ketemen-temen, dan senior pun tidak ada 
yang mau ber-investasi.” kisahnya.

tapi itu semua tidak membuat Danar 
berkecil hati dan putus asa, bahkan men-
jadikannya sebagai cambuk untuk dia 
berprestasi. benar sekali dalam siklus per-
dananya dia berhasil panen dengan sangat 
optimal dan melimpah ruah.

“Alhamdulillah, atas izin Allah SWt saya 
diberi rezeki yang berkah dalam budidaya 
ini sehingga dapat berkembang hingga 
sekarang. bisnis tambak Udang Vaname ini 
sangat menjanjikan, karena demand yang 
begitu tinggi untuk ekspor ke eropa dan 
Amerika, kebutuhan setiap tahun masih 
kurang-kurang.” lanjutnya.

Kini dengan bendera Hasil Langgeng, 
Danar mulai membuka sistem kemitraan 
bagi rekan-rekannya untuk bisa berinvestasi 
di bisnis tambak Udang Vaname.

“bisnis tambak Udang Vaname ini high 
risk, jadi tidak melulu untung tetapi juga 
pernah rugi. Dan itu adalah seninya ber-
bisnis, high risk tentunya high return !!”

Berbekal mimpi, danar kini kelola
3.5 ha tambak udang Vaname

Tyna, satu dari sedikit ahli supply chain di indonesia, 
kini fokus di pertanian dan melahirkan petani-petani 
muda. Ada apa dengan pertanian?

Berawal dari tanah madura, kandidat doktor bidang 
strategic of economic Universitas Airlangga berusia 
36 tahun ini membina dan mengedukasi petani lokal 
dengan cara memadukan system operasi dan 
strategi market agar bisa berdaya saing di 
pasar lokal dan internasional.

Tyna bersama team melakukan 
pendampingan petani lokal dengan 
efektif & efisien hingga membantu 
mencarikan buyer di luar negeri. 
impian hasil pertanian indonesia 
kuat mendukung pertahanan 
pangan nasional dan berkibar di 
kancah internasional melalui Jeeva 
Nusantara. Usaha di bidang pertanian 
dan produk kesehatan & kosmetik 
berbasis bahan alam / essential oil.

n a t u r e  p r o d u c t s

laDY SupplY CHain 
WitH tHe SeXY Dream
Support petani Lokal
Tembus pasar international

YakutYna Marjan
The owNer

jeeva.nusantara / jeeva.oilnusantara

jeeva.id
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• Jl. Stasiun Kota, No 58-58A, Pabean Cantikan, Surabaya (031) 3576788

• Jl. Mayjen Sungkono No.150, Dukuh Pakis, Surabaya (031) 5651212

• Jl. Tegalsari No.2G, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya (031) (031) 992-44917

• Jl. S Parman No. 40, Purwontoro, Blimbing, Malang (0341) 369789

Didirikan pada tahun 2011, PT. Satya

Mandiri Motors berdiri sebagai Main Distributor

Piaggio Vespa di Surabaya & Malang.

PT. Satya Mandiri Motors Melayani penjualan unit,

genuine accessories, & genuine merchandise.

mengedepankan pelayanan service dan after

sales pengguna Piaggio Vespa serta Merangkul

pertumbuhan komunitas Piaggio Vespa

Fokus kami adalah mengangkat nilai seluruh

pengguna Piaggio Vespa, karyawan, & rekan

dari PT. Satya Mandiri Motors

Alvin Ryan Harsono
Direktur Satya Mandiri Motors

newsletter | HIPMI JAtIM 2021



29pengusaha pejuang, pejuang pengusaha

edisi khusus | PELANTIKAN BPD HIPMI JATIM 2021

SUMeneP merupakan kabupaten di Jawa timur yang 
terletak di ujung timur Pulau Madura terdiri dari wilayah 
daratan dan kepulauan. Apabila digabungkan wilayah 
daratan dan kepulauan luas Sumenep mengalahkan 
keseluruhan luas Jawa timur.

Potensi sumber daya alam yang melimpah 
seperti jenis bahan galian mineral dan batuan 
yang terdiri dari pospat, batu  gamping, Calsit/
batu bintang, Gipsum/Pasir Kwarsa, dolomite, 
batu lempung, dan kaolin disamping potensi 
gas alam di blok Kangean yang selama ini 
memenuhi kebutuhan Pt Petrokimia Gresik, Pt 
Pembangkitan Jawa bali dan Pt Perusahaan Gas 
negara.

Selain itu, alam Sumenep sangat potensial 
untuk bisa mendatangkan wisatawan. Gugusan 
126 pulau yang dimiliki, tak kalah dengan Lombok 
maupun bali. tak hanya itu, Gili iyang, salah satu 
gugus pulau tersebut, merupakan tempat terbaik 
merasakan kesegaran udara di indonesia. Dikutip 
dari Indonesia.go.id, Air Visual, sebuah aplikasi 
pencatat kualitas udara, menempatkan Air Quality 
Index (AQi) Gili iyang hanya satu tingkat di bawah 
kadar oksigen di Laut Mati, Jordania. Kedua dae-
rah ini dinobatkan sebagai daerah dengan kadar 

BUMM dan Ambisi 
Millenial Sumenep

oksigen terbaik di dunia.
tradisi dan budaya yang dimiliki Sumenep berupa peninggalan 

budaya yang nilai historisnya masih terpelihara hingga kini. Keraton 
dan Masjid Jamik Sumenep yang dibangun oleh Panembahan Sumala, 
penguasa Sumenep XXXi dengan arsitek Lauw Piango seorang arsitek 
keturunan tionghoa masih terpelihara dengan baik.

Melihat potensi diatas, paradoks dengan kondisi Sumenep saat ini. 
berdasarkan survei bPS, menjadikan sebagai kabupaten termiskin kedua 
di Jatim. Oleh karena itu kelompok anak muda Sumenep menginisiasi 

pendirian industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan Sume-
nep dengan nama Pt. bersama Unggul Muda Mandiri atau lebih 

dikenal dengan badan Usaha Milik Millenial (bUMM).
Aktivitas bisnis bUMM menekankan pada upaya terjadi-

nya desentralisasi pusat ekonomi yang selama ini cenderung 
terpusat di kota. Harapannya daerah pinggiran menjadi pusat 
ekosistem ekonomi baru.

PrOJeCt YAnG
Sedang beRjalan

 Pembangunan restoran, event space 
dan library di kawasan delta wisata religi 

Asta Katandur, Asta Paranggan dan 
Asta Paddusan di Desa bangkal.

Optimalisasi kawasan Kerkof 
(makam belanda) kerjasama dengan 
Pemerintah Desa di Desa Kertasada, 
Kecamatan Kalianget.

 Pengembangan kawasan kota 
tua Kalianget kerjasama dengan Pt. 

Garam (Persero).

 Pengembangan Cangkreng rice-
field kerjasama dengan Pemerintah Desa 
Cangkreng, Kecamatan Lenteng.

 Pengembangan platform digital 
untuk sektor hulu hilir bidang pertanian, 
pengembangan kualitas produk pertanian dan 

pemasaran hasil pertanian berbasis digital.
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Pelantikan & Diklatda 
SELAMAT & SUKSES

Kepengurusan 2021-2024

BANDELL

Menyampaikan

“ Amanah, Kolaboratif, Solutif, dan Inklusif ”

BPD HIPMI JATIM

www.bandell-lighting.com Bandell lighting
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Jl. Bendul Merisi Timur No. 54, Surabaya 
031 – 8492162 ; pt.itsc@gmail.com 

www.itsc.co.id 
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CLOUD KITCHEN NO.1 IN INDONESIA

Info lebih lanjut di +62 811 1911 6111 www.yummukitchen.com
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pelantikan Badan penGurus daerah
hipmi jawa timur periode 2021 - 2024
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pelantikan Badan penGurus daerah
hipmi jawa timur periode 2021 - 2024
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pelantikan Badan penGurus daerah
hipmi jawa timur periode 2021 - 2024
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START YOUR HEALTHY
LIFESTYLE NOW!
START YOUR HEALTHY
LIFESTYLE NOW!

KAYA
KOLAGEN

Bantu miliki kulit
halus dan cerah

Sekaligus bantu jaga
kesehatan tubuh

Aman dikonsumsi
Bumil dan Busui

Bantu program diet

Bantu jaga kesehatan
pencernaan

Membantu mengurangi
penyerapan lemak

TINGGI
SERAT

@pansaka_id www.pansaka.id
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