
PRODUK UMKM: Industri membeli hasil produk UMKM.

Gandeng Industri Berdayakan UMKM
KARAWANG, RAKA- Usaha 

M ikro Kecil M enengah  
(UMKM) menjadi salah satu 
fokus Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Karawang saat ini. 
Beragam upaya akan dilakukan 
u n tu k  m e n g em b an g k an  
produk masyarakat ini.

Wakil Bupati Karawang Aep 
Syaepuloh sebelumnya telah 
m em in ta  m in im arket di 
Karawang m enjual produk 
IJMKM, kini giliran dunia industri 
yang diharuskan membelinya. 
Melalui program Jual Beli Produk 
UMKM, Aep menyisir perusahaan

industri yang ada di kawasan 
industri di Karawang. "Kita 
bergerak cepat memberdayakan 
UMKM Karawang agar segera 
bangkit setelah sempat terpuruk 
karena pandemi Covid-19. Kami 
sudah bekerjasama dengan mini 
market seperti Indomart dan 
Alfamart agar mereka menjual 
produk UMKM Karawang. 
Alhamdulillah sekarang sudah 
mulai dijual. Kita juga menyasar 
ke dunia industri agar membeli 
produk asli Karawang melalui 
UMKM dan sudah mulai 
berjalan,” katanya, Selasa (4/5).

Dunia industri, lanjutnya, 
menyam but positif dengan 
m em beli produk UMKM 
Karawang. Saat ini sudah 14 
perusahaan industri di Karawang 
yang sudah  m elakukan 
pem esanan produk UMKM 
berupa parcel lebaran yang 
mencapai 3 ribu buah. "Ini kabar 
baik buat UMKM karena dunia 
industri merespon positif. Kita 
bam bergerak tentunya kedepan 
hams lebih banyak lagi, ” katanya.

Aep mengatakan, pemberdayaan 
UMKM di Karawangtemsbergerak 
meski ditengah pandemi Covid-19.

Pemerintah telah mendorong 
dunia industri agar membeli 
produk UMKM Karawang melalui 
program Bela Beli Produk IIMKM. 
Dukungai t dari kalangan industri 
ini, salah satu indikator bangldtnya 
UMKM Karawang. Aep 
mengatakan sektor UMKM 
menjadi salah satu prioritas 
Pemkab Karawang untuk terns 
diberdayakan. Ditengah pandemi 
saat ini memang sektor UMKM 
sempat landai. Namun secara 
perlahan UMKM mulai bangkit 
dan menjadi salah satu indikator 
kebangkitan ekonomi Karawang.

"UMKM kitaharus terns bangkit, 
kami dari pemerintah terus 
mendorong dan melakukan 
berbagai cara untuk kebangkitan 
IJMKM," terangnya.

Kerjasama dengan industri, 
lanjutnya, merupakan salah 
satu upaya Pemkab Karawang 
memberdayakan UMKM. Dalam 
kerjasam a itu pem erintah  
meminta pihakindustri membeli 
produk UMKM Karawang. 
"Mereka sudah siap, tinggal dari 
UMKM yang hams kerja keras 
agar produk m ereka bisa 
diterima," tuturnya. (asy)


