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KARAWANG - Dinas Ko- 
perasi, U saha Kecil dan 
M e n e n g a h  K a b u p a te n  
Karawang, sem akin gen- 
car m em asarkan produk 
UMKM terbaikdi Karawa
ng. Setelah sukses dengan 
program  ‘UMKM Goes To 
Mall! Kini produk UMKM 
Karawang m ulai m eram - 
bah dunia perhotelan .

Kepada KBE, Kabid Pem- 
berdayaan UMKM Karawa
ng, Agus Jaelani menutur- 
kan, tahun 2021 ini menjadi 
momentum besar bagi para 
pelaku usaha mikro. Untuk 
bisa tembus ke dunia pasar 
besar, seperti Mall, Hotel, 
Restoran, hingga ke tempat 
hiburan.

Saat ini, sebut Agus, Din- 
kop UKM Karawang tengah 
merancang sejumlah pro
gram. Untuk pengemban- 
gan dunia usaha mikro dan 
m enengah  di Karawang. 
Salah  sa tu n y a  p rogram  
UMKM Goes To Mall.

" Prod uk-produk UMKM Kar
awang sudah banyak peminat- 
nya. Setelah dipasarkan di Mall 
Galuh Mas. Saat ini produk 
UMKM Karawang mulai ma- 
suk ke hotel-hotel,” ujar Agus, 
Rabu, (9/5) kemarin.

Agus m en g a tak an , s e 
ju m lah  h o te l b e sa r dan

te rn a m a  d i K araw an g . 
Sudah  sep ak a t dan  m e- 
n y ed iak an  sp ace  u n tu k  
produk UMKM Karawang 
bisa mejeng di sana. Sebut 
saja, kata Agus, Resinda 
Hotel, Mercure Hotel, dan 
Akshaya Hotel Karawang.

"Selain hotel dan mall, 
k ita ta rg e tk an  m ulai ta 
hun  ini. P roduk-produk  
UKM Karawang d ip asar
kan di re s to ra n  h ingga  
tem pat wisata di Karawa
ng,” kata Agus.

Agus menjelaskan, potensi 
produk UMKM di Karawang 
sangat luar biasa. Dengan 
85 ribu lebih UMKM yang 
tersebar di 309 desa/kelura- 
han. Serta didukung dengan 
Forum Wirausaha Interasih 
Karawang (Fcrwika) yang 
memiliki 32 asosiasi. UMKM 
Karawang sangat siap men- 
embus pasar global.

"Saya sudah tanya kesia- 
pan sem ua pelaku usaha. 
M ereka san g a t siap  jika 
produknya dipasarkan se- 
cara luas dan dalam jumlah 
banyak,” ujar Agus.

"S ecara  k em asan  dan  
kualitas  produk, UMKM 
Karawang sudah  banyak 
mendapat pujian dari kon- 
su m en  pasar," katanya . 
(wyd/rie)


