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❖ KATA PENGANTAR
Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari (JAL) sebelumya adalah Koperasi BMT Aminur Rahman yang
bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam syariah dan berdiri sejak tahun 2006.
Koperasi Produsen JAGA ALAM LESTARI hadir atas kebutuhan dari anggota yang melakukan kegiatan
produksi bambu berupa kriya dan craft dan menginginkan adanya wadah bersama sebagai jejaring
usaha yang akan memperkuat masing- masing anggotanya.
Seiring berjalannya waktu setelah terbentuknya Koperasi Jaga Alam Lestari, banyak permintaan dari
anggota untuk sektor usaha lain seperti budidaya jamur, hasil – hasil pertanian dan usaha lain dari
kelompok masyarakat agar dapat tergabung didalamya.
Melihat potensi anggota dan sumber daya yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi, kami optimis
dapat menggabungkan berbagai potensi usaha tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
dan masyarakat pada umumnya.

Dalam tahapan selanjutnya Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari ( JAL ) telah mampu menjalankan
beberapa kegiatan usaha :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usaha Bambu Strip untuk produk Bambu Laminasi
Usaha Kerajinan Bambu / Craft
Usaha Pembibitan dan Penanaman
Usaha Pemasaran Produk Anggota
Usaha Rancang Bangun / Kontraktor
Usaha Budidaya Jamur Tiram
Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Objek Wisata
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Usaha Lainnya : Simpan Pinjam Syariah

❖ TENTANG KAMI
Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari (JAL) bergerak dalam usaha produksi berbahan baku bambu.
Produk utama adalah bambu Strip untuk laminasi dan bambu untuk bahan baku kerajinan masyarakat
pada umumnya.
Pada Awalnya kami membentuk komunitas pengrajin bambu dengan nama Sukabumi Cangkoreh
Bambu Squad (SCBS) yang menghimpun para pengrajin bambu agar menghasilkan produk yang
berkualitas dalam bidang kriya maupun Craft sekaligus membantu dalam pemasarannya.
Core bussiness koperasi Jaga Alam lestari di bidang bambu, akan selalu menjaga bahan baku bambu
itu sendiri mempunyai nilai ekonomis lebih dan mempunyai daya saing terhadap pasar.
Dengan memperhatikan proses awal penebangan, penanganan distribusi bahan, melakukan
treatment terhadap bahan baku, ketelitian pengerjaann produksi sampai dengan distribusi barang jadi
terhadap konsumen/ buyer, kami meyakini hal tersebut akan menjadikan produk kami lebih unggul
dari sisi kualitas maupun daya saing terhadap pasar.
Pola produksi yang di pakai oleh Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari adalah Pemberdayaan terhadap
anggota koperasi, Komunitas pelaku usaha/ IKM, Mitra usaha, bahkan terhadap masyarakat umum
dengan menerapkan system QCD ( Quality Cost and Delivery ), artinya kami senantiasa menjaga :

Quality/ kualitas produksi dengan melakukan Pelatihan dan Pembinaan, dukungan peralatan,
management/ adminstrasi terhadap Kelompok/ masyarakat produksi.
Cost/ Ongkos terbaik terhadap barang yang di produksi.
Delivery/ pengiriman pada saat yang tepat, sehingga ketiga unsur tersebut dilaksanakan secara
terpadu dan akan menghasilkan pengendalian kuantitas dengan baik.
Dengan menggunakan tekhnologi IT yang didukung sumber daya manusia yang profesional kami
senantiasa membuka informasi produk terkini di website http://jagaalamlestari.com sebagai bukti
kesungguhan dan keseriusan agar dapat melakukan pelayanan cepat terhadap costumers/ konsumen.

LEGALITAS USAHA
1. Nama Usaha

: Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari

2. Alamat Domisili

: Jl. Subadra B2 No.7 Villa Adiprima Desa Langensari
Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat 43192

3. Alamat Workshop

: Jl. Raya Babakan KM.14 Desa Kertaraharja
Kec. Cikembar Kab. Sukabumi Jawa Barat

4. No. Telepon/HP

: 0813-1411-6537

5. Email

: jagaalamlestari88@gmail.com

6. Tahun Berdiri

: 2006

7. Nama Bank

: BNI Syariah Cabang Sukabumi

8. No. Rekening

: 949618043

9. Atas Nama

: Koperasi Produsen jaga Alam Lestari

10. No. NPWP

: 02.301.450.9-405.000

11. Dokumen Legalitas :
a. Akta Pendirian

: Notaris Popi Priati, SH. No.4
Tanggal 30 Januari 2006

Pengesahan

: No. 02/BH/518-DISKOP.UKM/II/2006
Tanggal 13 Februari 2006

b. Akta Perubahan

: Notaris Nuniek Indah Puspitawaty,SH. No.43
Tanggal 18 Maret 2020

Pengesahan

: No. AHU-0000774.AH.01.27.TAHUN 2020
Tanggal 06 Agustus 2020

c. NIB

: 0220105630227 Tanggal 5 Juni 2020

d. NIK

: 3202170030003 Tanggal 19 Februari 2020

e. Ijin Domisili

: 470/078/LS/IV/2020 Tanggal 09 April 2020

f. SKU

: 470/50-Skrt/IV/2020 Tanggal 09 Maret 2020

❖ PROFILE PENGURUS
Ivan Rahmawan, SE.

KETUA

Berpengalaman dibidang usaha pembiayaan dengan jabatan terakhir Direktur disalah satu
perusahaan pembiayaan PMA Jepang dan sebelumnya juga pernah menjabat Direktur di Bank
Perkreditan Rakyat. Beliau berpengalaman dalam pembiayaan UMKM dan saat ini aktif sebagai
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Sukabumi.

Zaenal Kamsin
Selain berpengalaman sebagai profesional manajemen di perusahaan pembiayaan sekaligus juga
sebagai pelaku usaha UMKM Rumah Makan Tuna Bakar, beliau adalah pendiri SCBS yang sangat
memahami permasalahan dan kebutuhan anggota pengrajin bambu. Dengan pengalaman yang
dimiliki saat ini beliau seringkali diminta menjadi nara sumber dalam pelatihan UMKM.

SEKRETARIS

Firman Luthan

BENDAHARA

Selain berpengalaman sebagai profesional manajemen di perusahaan pembiayaan sekaligus juga
sebagai pelaku usaha UMKM Rumah Makan Tuna Bakar, beliau adalah pendiri SCBS yang sangat
memahami permasalahan dan kebutuhan anggota pengrajin bambu. Dengan pengalaman yang
dimiliki saat ini beliau seringkali diminta menjadi nara sumber dalam pelatihan UMKM.

❖ PROFILE PENGAWAS
Prof. DR. KH. Muhamad Fajar Laksana, SE., CQM.,MM., Ph.D
Adalah tokoh masyarakat sukabumi, pimpinan dan pendiri pesantren Dzikir Al-Fath, Pendiri dan
pimpinan Museum Sejarah Sunda Prabu Siliwangi, Ketua The Sukabumi Consulting Group dan masih
banyak jabatan lainnya. Beliau berkomitmen untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk
menjadi pengusaha yang kuat dan sehjahtera.

KETUA

Mohammad Nurcholis
Berpengalaman di perusahaan otomotif dan saat ini memiliki usaha kontraktor
properti. Beliau memiliki keahlian dalam teknis pengelasan listrik dan kontruksi
bangunan.

ANGGOTA

Ramdhan Ginanjar
Memiliki pengalaman dalam usaha tani rakyat dan peternakan ayam buras dan
beliau adalah salah satu pendiri Sukabumi Cangkoreh Bamboo Squad (SCBS).

ANGGOTA

❖ PROFILE PENGELOLA
RAHMAN
Merupakan praktisi kerajinan bambu, beliau sangat memahami jenis dan kualitas
bambu dan mempunyai keahlian dalam rancang bangun berbasis bambu.

MANAGER

❖

FILOSOFI, VISI, MISI dan TAGLINE

1. Filosofi : “Terwujudnya Hidup Sejahtera Dengan Merawat Sumber Daya Alam.”
2. Visi : “Sebagai Koperasi yang mengerti tentang kebutuhan anggota dan masyarakat
membantu dan mendukung untuk menjadikan anggota dan masyarakat sejahtera.”
3. Misi :
a. Menyelenggarakan pelayanaan prima kepada anggota, sesuai dengan jati diri koperasi.
b. Menjalankan kegiatan usaha produksi dengan efektif, efesien dan transfaran.
c. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi
anggota.

4. Tagline : “Hidup Sejahtera Dengan Merawat Alam.”

❖

PRODUK DAN JASA PERUSAHAAN
• UNIT USAHA BAMBU STRIP UNTUK PRODUK BAMBU LAMINASI
Sudah sejak lama, bambu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk
membangun rumah. Namun bambu dalam penggunaannya masih terbatas, karena
bentuknya yang berongga membuat bambu tidak bisa diaplikasikan dalam berbagai
bidang. Padahal Bambu sangat potensial untuk menggantikan kayu sebagai bahan
bangunan atau furniture, ditambah lagi tanaman bambu yang sangat banyak tumbuh di
Indonesia. Dengan Potensi itu semua, Jaga Alam Lestari mencoba mengembangkan
teknologi Bambu Laminasi.
Bambu Laminasi sendiri adalah material bambu yang telah mengalami pemrosesan,
sehingga memiliki bentuk dan ketahanan yang mirip seperti kayu.
Untuk Pembuatannya, kami akan menjelaskan proses singkatnya.

Bambu yang sudah disortir, lalu dipotong kemudian dibelah
menjadi lembaran-lembaran tipis.

Kemudian lembaran-lembaran bambu yang tipis tersebut
diawetkan dengan borac-boric atau boron untuk membuat
kandungan dalam bambu berubah dan tidak disukai rayap.

Selanjutnya setelah bambu diawetkan dengan borac-boric,
lembaran-lembaran bambu tersebut kemudian dikeringkan.

Setelahnya, lembaran-lembaran tersebut disatukan
menggunakan lem Urea Formaldehyde untuk kebutuhan
interior dan Polymer Isocyanate untuk eksterior.

Lalu dipress menggunakan mesin dan dijadikan balok, papan,
atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
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• UNIT USAHA BAMBU CRAFT
Jaga Alam Lestari akan melakukan pembinaan usaha pada anggota pengrajin bambu,
membantu tersedianya bahan baku bambu berkualitas hasil treatment dan melakukan
yang terbaik untuk pemasarannya.
Bamboo Craft Jaga Alam Lestari
Bamboo Tumbler

Bamboo Bottle

Bamboo Woven

Bamboo Cup

Bamboo Stick Dupa

Bamboo Straws

Bamboo Strip
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Bamboo Krey

Bamboo Panels

• UNIT USAHA PEMBIBITAN DAN PENANAMAN
Untuk menjaga kelanjutan sumber bahan baku bambu dan sekaligus dalam upaya
penghijauan lahan kritis, kami akan melakukan pembibitan dan penanaman berbagai jenis
bambu yang ada di seluruh nusantara nusantara.
Kami mencanangkan adanya kawasan wisata berbasis bambu yang mendunia. Kami akan
bekerjasama dengan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah
Desa/Kecamatan dan juga instansi terkait lainnya untuk mewujudkan rencana tersebut.

• UNIT USAHA PEMASARAN
Pemasaran produk dilakukan melalui penjualan online dan juga offline. Kami membentuk
tim pemasaran yang bertugas untuk memberikan informasi produk-produk yang
dihasilkan oleh UMKM. Target kami adalah produk UMKM dapat menembus pasar ekspor

• UNIT USAHA RANCANG BANGUN / KONTRAKTOR
Kami memiliki tim rancang bangun yang berpengalaman, terutama dengan bahan bambu.
Kami dapat membuat Rumah Bambu, Gazebo, Green House, Home Stay, Bangunan
kumbung usaha pertanian, Interior Ruangan, Kandang ayam, dll.

GAZEBO (JAL-C005)

HOME STAY (JAL-D001)

GAZEBO (JAL-C001)
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GAZEBO (JAL-C004)

ROOM INTERIOR (JAL-J001)

• UNIT USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM
Budidaya jamur tiram adalah peluang usaha yang cukup menjanjikan, namun seringkali
anggota terkendala dalam pengadaan bahan baku, proses produksi dan pemasaran. Kami
akan menghimpun para pelaku usaha budidaya jamur tiram sehingga permasalahan yang
dihadapi dapat dipecahkan.

• UNIT USAHA PENGELOLAAN OBJEK WISATA
Kami memiliki kemampuan untuk membangus kawasan wisata berbasis bambu. Kami
ingin memiliki destinasi wisata berbasis bambu, dimana objek wisata tesebut akan
menjadi sarana pemasaran bagi produk-produk UMKM. Untuk itu kami akan bekerjasama
dengan instansi terkait untuk terwujudnya rencana tersebut.
Contoh Produk Jaga Alam Lestari yang bekerja sama dengan Perusahaan Swasta dan
penggiat bambu untuk kawasan wisata
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• LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)
Kami memiliki tim yang berpengalaman sebagai profesional manajemen perusahaan dan
juga manajemen usaha UMKM. Kami akan menyelenggarakan pelatihan kerja yang terkait
dengan usaha produksi berbahan baku bambu, juga pelatihan kerja lain seperti pelatihan
montir mobil/motor, las listrik/karbit, konveksi, pelatihan bahasa asing (ingris, Jepang,
Arab), dll.
Kami memiliki workshop yang cukup luas yang dapat digunakan untuk pelatihan tersebut.
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❖ PENGALAMAN PERUSAHAAN / DAFTAR CLIENT
➢ Pelaksana proyek pembangunan objek wisata “Sukawarna Dream Village” di Majalengka
➢ Mengikut pameran produk di Batam Incraft International Expo 2019
➢ Mengikuti pameran produk di Trade Expo Indonesia 2019 di BSD Tanggerang
➢ Narasumber pelatihan di Desa Sidamukti Majalengka
➢ Narasumber atas nama pengrajin bambu untuk tamu dari negara New Calledenia
➢ Narasumber pelatihan di Desa Cantayan, penyelenggara dari Dinas Tenaga Kerja Kab.
Sukabumi & BPPP Bekasi
➢ Memproduksi merchandise untuk Climasmart Bali 2019
➢ Memproduksi merchendise untuk HUT Pangdam III Siliwangi 2019
❖ GALERI FOTO
WORKSHOP JAGA ALAM LESTARI

TAMPAK DEPAN

KANTOR
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TAMPAK DALAM

KANTOR

RUANG PERTEMUAN

TEMPAT PRODUKSI

TEMPAT PRODUKSI

TEMPAT PRODUKSI

Address

: Jl. Subadra Blok BII No.7 Villa Adiprima Desa Langensari
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Marketing office : Jl. Balandongan No.163 Kelurahan Sudajaya Hilir
Kecamatan Baros Kota Sukabumi Jawa Barat

Workshop

: Jl. Raya Babakan Km.14 Desa Kertaraharja
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

+62 897-8667-696

www.jagaalamlestari.com

jagaalamlestari

info@jagaalamlestari.com

Jaga Alam Lestari JAL

jagaalamlestari

