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RINGKASAN 

 

  Perkembangan organisasi di Indonesia semakin pesat dan bersaing. Salah satu 

organisasi yang berkembang di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu 

bentuk usaha yang bercirikan kebersamaan atau berasaskan kekeluargaan. Di Indonesia 

koperasi bergerak di berbagai bidang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada 

awalnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat 

bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau mempunyai 

tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraannya.  

 Secara nasional, jumlah koperasi yang terdaftar lebih dari memadai untuk 

menopang gerakan ekonomi kerakyatan. Artinya apabila jumlah yang ada 

berparadigma, berideologi, dan berspirit koperasi yang sesungguhnya maka akan 

menjadi kekuatan sangat besar dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan 

ekonomi yang bertumpu pada semangat menolong diri sendiri dan bekerjasama. 

Kondisi ini yang sesungguhnya menjadi cita-cita pendiri bangsa ketika harus memilih 

model ekonomi yang akan dibangun pada saat dunia terbelah dalam 2 (dua) model, 

yaitu kapitalisme dan sosialisme. 

 Koperasi memiliki persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, 

yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong  Indonesia gemar tolong-menolong. 

Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong itu. Koperasi juga bisa 

mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung 

Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. 

 Dalam proses  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  tersebut  koperasi hadir sebagai 

pembawa harapan bagi rakyat akan datangnya  kemakmuran dengan mengembangkan 

potensi ekonomi rakyat kecil koperasi ikut berperan dalam menopang tegaknya daya 

saing perekonomian nasional dalam kancah globalisasi. 

 Salah  satu   sektor   yang   dapat   diberdayakan   sebagai   cara untuk 

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pengembangan 

koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang dibentuk untuk mensejahterakan 

anggotanya. Kata koperasi sangat familiar di kalangan masyarakat. Koperasi dapat 

diartikan sebagai badan usaha yang menaungi anggotanya dalam aspek perekonomian 

yang bertujuan mendapatkan kesejahteraan bersama. Pelaksanaannya berdasarkan 

prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Badan usaha ini pun berkembang pesat 

http://www.anneahira.com/badan-usaha.htm


berkat pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga cukup mempengaruhi banyak 

orang dan organisasi, di antaranya Boedi Oetomo dan SDI. Hari koperasi Indonesia 

ditetapkan pada 12 Juli 1947. Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dikemukakan: “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” 

 

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian menyatakan: 

 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.”.  

 

   Berdasarkan kutipan penjelasan dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 

25 Tahun 1992 tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata 

dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya Perseroan Terbatas, Firma, 

atau Perusahaan Komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang 

memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat 

untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi 

sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 Undang-Undang No, 25 Tahun 1992, yang 

berbunyi:  

 

 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” 

 

   Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat 

kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional 

dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.1 

   Pada ketentuan Bab II, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.2 Asas kekeluargaan ini adalah asas yang 

memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam 

jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi 

 
 1 Baswir Revrisond, 2000, Koperasi Indonesia, Yogjakarta: BPFE-Yogjakarta, hal. 6. 

 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 



Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai 

pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, 

dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan 

dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika.  

   Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan 

masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional dan penggerak utama 

yang diharapkan dapat menjadi soko guru dalam perkembangan ekonomi di Negara 

Indonesia.3 

 Kata Kunci : Koperasi, Ekonomi kerakyatan,Badan Usaha. 

 

PENDAHULUAN 

 

 

  Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha 

bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam 

rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi 

terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangan perkumpulanperkumpulan Koperasi. 

   Kebiasaan hidup tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat Indonesia 

dikenal sebagai gotong-royong, disatu pihak memang telah terbukti memiliki peranan 

yang cukup penting dalam menggalang kekuatan ekonomi masyarakat.Namun karena 

kegiatan gotong-royong biasanya dilakukan secara spontan dan tanpa ikatan organisasi 

yang didasarkan atas aturan-aturan tertulis, pelaksanaan kegiatan gotong-royong pada 

umumnya dilakukan secara kurang teratur.Selain itu, kegiatan gotong-royong biasanya 

dilakukan atas dasar pertimbangan kebutuhan sesaat, sehingga peningkatan 

kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat secara berkesinambungan tidak mungkin 

dapat dilakukan.4 

   Untuk mengurangi kekurangan gotong-royong tersebut, diperlukan suatu 

perkumpulan yang lebih teratur dan bersifat terus-menerus. Koperasi merupakan pilihan 

yang tepat. Koperasi berusaha mempersatukan orang-orang untuk berjuang 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya maupun masyarakat melalui 

 
3 Kamaralsyah,Dkk,Pancawindu Gerakan Koperasi 1947-1987 (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia 

Cetakan I,1987),hlm.190. 

 4 Baswir Revrisond, 2000, Koperasi Indonesia, Yogjakarta: BPFE-Yogjakarta, hal. 4. 



usaha bersama yang bersifat rasional dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan 

semangat kekeluargaan.5 

   Peranan negara disektor perekonomian sejak kemerdekaaan, tidak hanya besar, 

tetapi juga cenderung semakin hari semakin dominan. Hal ini dapat dilihat, misalnya 

dalam kebijakan pembinaan koperasi yang di anggap sebagai sokoguru perekonomian 

Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan yang diwarisi dari penjajah, yaitu UU 

tahun 1927 dan 1933.  

   Pemerintah hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasihat saja bagi koperasi. 

Begitu juga dalam ketentuan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, pemerintah juga 

hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasihat saja. Keterlibatan pejabat pemerintah 

dalam pembinaan koperasi ini bahkan dapat dikatakan sangat jauh. Misalnya seperti hadir 

dan berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota koperasi. Bahkan, dalam keadaan 

luar biasa, pemerintah dapat pula berinisiatif untuk mengadakan rapat dan sekaligus 

menetapkan materi dan acaranya. Besarnya peranan yang ditetapkan dalam kebijakan 

tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa cita-cita usaha bersama atas dasar 

kekeluargaan seperti tercantum dalam UUD 1945 akan dapat dicapai secara langsung dan 

teratur melalui bimbingan pemerintah kepada rakyat untuk hidup berkoperasi. Karena 

itu, pemerintah harus bertindak aktif untuk membantu dan memberikan bimbingan 

tersebut. Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan 

diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi 

berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional 

yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan 

masyarakat maju, adil, dan makmur.  

   Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus 

diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. 

   Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan 

Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha 

bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh 

menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi 

nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan; 

 
 5Ibid  



   Secara nasional, jumlah koperasi yang terdaftar lebih dari memadai untuk 

menopang gerakan ekonomi kerakyatan. Artinya apabila jumlah yang ada berparadigma, 

berideologi, dan berspirit koperasi yang sesungguhnya maka akan menjadi kekuatan 

sangat besar dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan ekonomi yang bertumpu 

pada semangat menolong diri sendiri dan bekerjasama. Kondisi ini yang sesungguhnya 

menjadi cita-cita pendiri bangsa ketika harus memilih model ekonomi yang akan 

dibangun pada saat dunia terbelah dalam 2 (dua) model, yaitu kapitalisme dan sosialisme. 

   Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan 

produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga 

masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota 

masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan 

dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi 

menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan 

sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan 

mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. 

Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang 

berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) 

akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah 

koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan 

koperasi. Koperasi bisa mencakupi kehidupan ekonomi seluruh masyarakat meskipun 

mereka tidak memiliki modal yang besar, namun koperasi memberikan wadah untuk bisa 

menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. 

UKM dan Koperasi adalah dua hal yang saling membutuhkan satu sama lainnya. 

   Eksistensi UKM akan selalu terjaga jika para wirausahawan mau bekerja sama 

dengan koperasi,dan sebaliknya, koperasi akan selalu lestari jika terus mampu menarik 

masyarakat melalui asas kekeluargaannya. Kedua, Koperasi dan UMKM adalah ujung 

tombak untuk menggairahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi sangat 

diperlukan sebagai benteng mempertahankan dan memajukan ekonomi Indonesia. 

   Koperasi dan UMKM merupakan dua hal yang berperan penting membantu 

pembangunan perekonomian di Indonesia. Dua hal ini sama-sama mampu meningkatkan 

kualitas hidup serta kemampuan ekonomi masyarakat. 

   Mengembangkan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, 

dan peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan 



rendah (usaha mikro). Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip- prinsip 

tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama 

untuk memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru 

berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan 

lapangan kerja terutama dengan ; mengembangkan UMKM untuk makin berperan 

sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik. 

   Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan 

peranannya secara efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan karena koperasi masih 

menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya 

permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian lebih dari pemerintah agar 

keberadaan koperasi di Indonesia bisa benar-benar sebagai sokoguru perekonomian 

Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Meski selalu mendapat rintangan, namun koperasi tetap 

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. 

   Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang 

usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Dasar dari 

gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi menuju 

kesejahteraan umum. Manusia sebagai makhluk sosisal diperintahkan  untuk saling 

tolong menolong satu dengan yang lainnya, maka manusia menerima dan memberikan 

andil dalam kehidupan orang lain, serta berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan mencapai kemajuan hidupnya dengan melakukan kerjasama yang  baik antar sesama 

manusia. 

   Pada saat persaingan dunia usaha semakin mengglobal seperti sekarang ini, dan 

sarat dengan persaingan yang sangat hebat, maka setiap pelaku ekonomi tidak terkecuali 

koperasi, apabila ingin terus tumbuh dan berkembang haruslah memiliki daya saing yang 

berkelanjutan. Karena di Indonesia sendiri, koperasi masih dianggap memprihatinkan. 

Dan apabila koperasi ini tidak segera dan terus-menerus melakukan reposisi dirinya 

sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka koperasi akan terus tertinggal dan lambat laun 

akan terabaikan. 

   Saat ini, kuantitas koperasi yag lebih dari memadai ternyata tidak sebanding 

dengan kontribusi yang diberikan, baik dalam konteks meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat maupun terhadap meningkatnya penerimaan negara. Bahkan dalam beberapa 

kasus koperasi menjadi ironi bagi model ekonomi berbasis kerakyatan. Situasi ini terjadi 

karena koperasi saat ini mengalami beberapa bentuk sebagai penyelewengan. Kondisi 



inilah yang berpengaruh besar terhadap hancurnya gerakan koperasi dan ia menjelma 

menjadi layaknya kongsi biasa. Lebih ironis, koperasi menjadi lahan mencari 

keuntungan. 

   

1. ANALISIS SITUASI 

 

  Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan Dinas 

Koperasi,usaha kecil dan menengah. bertempat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, 

Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16941, Indonesia. 

 

 

 
 

   
 

 

   



 

2. PERMASALAHAN MITRA 

 

a. Rendahnya tingkat keanggotaan penduduk Indonesia yang terdaftar ke dalam 

koperasi. Dari data Kemenkop UKM, populasi penduduk indonesia yang menjadi 

anggota koperasi hanya berkisar 8,31%. Jauh di bawah rata-rata dunia yang relatif 

kecil juga sekitar 16% lebih. Ini menunjukkan koperasi belum jadi pilihan utama 

masyarakat khususnya di Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah koperasi terbesar di dunia dengan 213.000 koperasi, dengan jumlah anggota 

yang terverifikasi sebanyak 123.000, dan bersertifikat nomor induk koperasi (NIK) 

35.761. selain itu, bagaimana koperasi bisa diterima oleh kalangan anak muda. 

Koperasi pun harus mampu berbenah diri mengikuti perubahan zaman dan 

menarik untuk dimanfaatkan kawula muda 

b. Kurangnya pembinanan berkaitan dengan pegembangkan iklim dan kondisi yang 

mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, yaitu seperti contohnya: 

1. Kurangnya tindakan dalam memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai 

dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan 

dalam Program Daerah; 

2. Kurangnya pembinaan dalam hal mengupayakan tata hubungan usaha atau 

jaringan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha 

lainnya. Sehingga dalam hal ini motor penggerak koperasi yaitu usaha mikro 

berjalan sendiri tanpa bermitra; 

3. Kurangnya membudayakan koperasi dalam masyrakat. 

c. Banyaknya Pesaing dengan Usaha yang Sejenis. Pesaing merupakan hal yang tidak 

dapat dielakkan lagi, tetapi kita harus mengetahui bagaimana menyikapinya. Bila 

kita tidak peka terhadap lingkungan (pesaing) maka mau tidak mau kita akan 

tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya maka koperasi akan survive dan 

dapat berkembang. 

d. Belum adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya 

koperasi sebagai motor penggerak  usaha mikro. Serta perlindungan yang jelas 

terkait perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha 

Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya khususnya dalam 

hal penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok 

tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro. 

e. Keterbatasan modal. Masalah modal pihak yang paling bersangkutan adalah 



pemerintah. Di sini pemerintah yang memiliki modal cukup besar. Dengan 

pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan 

dan bisa berkembang. Selain pemerintah masyarakat merupakan pihak yang tak 

kalah pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang 

mereka dikoperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi. 

 

f. Perhatian pemerintah, pemerintah harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi 

sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bisa mendapat bantuan dari 

pemerintah. Serta diperlukan aturan yang dapat memberikan aspek perlindungan 

Koperasi UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang bersifat predatory dan 

meminimalisasi resiko usaha. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan-

kebijakan regulasi  yang dapat membantu perkembangan koperasi UMKM di 

Kabupaten Bogor 

g. Manajemen koperasi. Dalam pelaksanaan koperasi tentunya memerlukan 

manajemen, baik dari bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Karena hal ini sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan tetapi 

tidak melupakan partisipasi dari anggota. Apabila semua kegiatan koperasi bisa 

dijalankan dengan baik dan setiap anggota mau mengambil bagian di dalam 

kegiatan koperasi serta perhatian pemerintah dapat memberikan motifasi yang baik, 

koperasi pasti dapat berjalan dengan lancar. 

h. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi. Salah satu kendala 

utama yang dihadapi pertumbuhan koperasi adalah rendahnya tingkat kecerdasan 

dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap koperasi, dan banyak partai politik 

yang memanfaatkan koperasi untuk meluaskan pengaruhnya. Koperasi di Indonesia 

masih sangat lemah. Tidak ada perkembangan yang cukup tinggi. Boleh dikatakan 

koperasi di Indonesia berjalan di tempat. 

 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

 Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas peneliti mengambil langkah sebagai 

solusi dari permasalahan, yaitu: 

a. Mensosialisasikan Koperasi kepada generasi muda dan masyarakat melalui pendidikan 

tentang koperasi agar dapat berpartisispasi di dalamnya. Partisipasi merupakan faktor 

yang penting dalam mendukung perkembangan koperasi. Sehingga jika timbul 



pertanyaan, Mengapa koperasi itu menarik? Karena koperasi hebat dan keren. Sikap 

inilah yang harus tumbuh dan disampaikan pada mereka bahwa koperasi adalah 

entinitas bisnis yang dimiliki bersama. Oleh karena itu, koperasi harus mampu 

menjawab kebutuhan anggota dengan membangun sinergitas antara prinsip 

perkoperasian dan pendidikan bagi anggota, agar meningkatkan sumber daya ekonomi 

dan non ekonomi anggotanya sehingga meningkatkan produktivitas koperasi. 

b. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi dengan 

penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan para 

anggotanya untuk mengelola organisasi koperasi, menghimpun dan mengarahkan dana 

untuk modal koperasi, menjalankan usaha, serta menyelenggarakan pengawasan 

terhadap koperasi. 

c. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. 

d. Memberikan saran kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bogor dengan Melakukan 

penguatan dari sisi regulasi pelaksanaan pengawasan koperasi. 

 Atas dasar beberapa hal di atas, perlu pengembangan koperasi di Kabupaten Bogor 

penting dilakukan untuk mengembalikan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi 

kerakyatan yang berorientasi terhapat peningkatan kesejahteraan bersama. Pengembangan 

Koperasi haruslah fokus dan sistimatis, mencakup kebijakan (penataan, perbaikan dan 

harmonisasi kebijakan dan regulasi), program dan kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi 

program pengembangan koperasi lintas pelaku usaha lainnya.  

METODE PELAKSANAAN 

 

1. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi 

menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. 

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seperti yang 

sudah diamanatkan masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dikarenakan belum optimalnya 

implementasi dari regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan 

Koperasi. Sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut. 

2. Perlu dibuatnya Himbauan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat Kabupaten 

Bogor untuk menerapkan “Bela, Beli, Produk UKM”, khususnya kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar menggunakan produk UKM dalam 



setiap kegiatan acara yang dilakukan di Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang 

difasilitasi oleh koperasi sebagai penggerak usaha mikro. 

3. Pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi 

dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian 

daerah dan nasional. Maka pemerintah daerah Kabupaten Bogor perlu mengambil 

langkah berupa konsultasi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi 

dan penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh 

koperasi. 

4. Pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi 

dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi 

perekonomian daerah dan nasional. Maka pemerintah daerah Kabupaten Bogor 

perlu mengambil langkah berupa konsultasi pemecahan permasalahan yang 

dihadapi oleh koperasi dan penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh 

diusahakan oleh koperasi. 

5. selama ini pengawasan masih dilakukan secara parsial artinya pemeriksaan 

kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan 

penilaian koperasi itu memiliki proses kerja masing masing. kinerja koperasi tanpa 

kontrol akan berdampak negatif. Setidaknya pengelola merasa mudah memutuskan 

kebijakan. Kebijakan dapat menjerat dan menjadi permasalahan lebih besar. Maka  

dibutuhkan Pengawas internal dan eksternal sangat penting khususnya di koperasi 

simpan pinjam (KSP) yang berkaitan langsung dengan program kredit. Jika 

pengawasan lemah, aneka masalah pun diprediksi akan bermunculan. 

Penyelenggaraan pengawasan akan didukung dengan teknologi informasi 

pengawasan berbasis digital. 



6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu memberikan perhatian kepada koperasi 

yang memang kesulitan dalam masalah permodalan. Dengan pemberian modal 

koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bisa 

berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah 

pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang 

mereka dikoperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi. Upaya 

yang dilakukan berupa pemberian dukungan perkuatan berupa bantuan Modal kerja 

baik dapat berupa uang, barang atau jasa (pola bergulir maupun dana hibah) kepada 

koperasi UMKM serta memfailitasi akses permodalan ke Perbankan atau Lembaga 

Keuangan lainnya. berkaitan dengan adanya covid 19 saat ini, perlu dilakukannya 

restrukturisasi pinjaman, dengan menerapkan fase pemulihan berupa penyaluran 

bunga murah, dan fase penumbuhan berupa relaksasi peraturan yakni murah, 

mudah, dan ramah. Selain itu perlu mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat 

sehingga timbul kepercayaan dari  masyarakat. 
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