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ABSTRAK 

AHMAD HANAFI, NIM 2014.1.3.00136 berjudul “Pemberdayaan Ekonomi 

Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif 

Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Greged kabupaten 

Cirebon” 

Penelitian ini mengarahkan pada suatu permasalahan tentang 
pemberdayaan ekonomi anggota koperasi Harapan Keluarga Sejahtera sebagai 
alternatif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa Nanggela Kec. Greged 
Kab. Cirebon, hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk meneliti 
lebih mendalam mengenai Bagaimana proses Pemberdayaan Ekonomi Anggota 
Koperasi Keluarga Harapan Sejahtera Melalui Koperasi Harapan Keluarga 
Sejahtera,Serta apa saja Faktor-faktor yang menghambat Koperasi Harapan 
Keluarga Sejahtera untuk memberdayakan anggota koperasi. 

 Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Adapun hasil penelitian, Proses dari perencanaan yang dilakukan KHKS 
yaitu Dalam RAT ini anggota akan didata siapa saja yang akan menitipkan 
barangnya kekoperasi untuk dipasarkan di KHKS, menetapkan harga jual, produk/ 
barang apa saja yang akan dipasarkan, dan menetapkan berapa persen pembagian 
hasil usaha yang diperoleh. Adapun Pelaksanaannya yaitu Pengurus menyiapkan 
barang yang sudah disepakati dalam RAT yang dibutuhkan oleh anggota dengan 
memesannya melalui distributor, pegawai membereskan barang-barang yang 
sudah ada pada tempat yang sudah disediakan oleh pengurus. Sedangkan faktor 
penghambat diantaranya. pertama, Partisipasi anggota dalam koperasi meliputi: 
Tempat tinggal yang jauh dari koperasi atau pindah ke tempat yang jauh, 
kurangnya tanggung jawab dari anggota untuk memajukan koperasi, jaraknya 
yang lebih dekat dengan toko lain dibandingkan dengan toko koperasi. Kedua, 
adanya usaha yang serupa dengan KHKS di daerah tersebut yang keadaan tokonya 
lebih baik dari koperasi dan juga lebih lengkap barang-barangnya 

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran kepada Koperasi 
agar berusaha meningkatkan kelengkapan barang yang ada di toko sehingga bisa 
menarik perhatian lebih banyak, dan memperawat bangunannya agar terlihat lebih 
bagus. Pengurus koperasi lebih memperhatikan anggotanya dengan cara 
memonitor anggotanya. Apa saja yang diperlukan dan yang bisa koperasi bantu, 
diusahakan koperasi bisa lebih dekat dengan anggotanya. Diharapkan pengurus 
bisa memberikan pelatihan khususnya dalam bidang kerajinan untuk 
memvariasikan hasil karyanya, menambah produksi kerajinan, dan menarik 
anggota yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi mempunyai keterampilan untuk 
meningkatkan taraf hidupnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan potensi diri dengan tetap kreatif dalam berwirausaha mandiri 

kini sangat banyak diusung. Berbagai program pun berbeda-beda dalam 

pengelolaanya namun hanya tetap satu tujuan yaitu pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki 

kondisi kesejahteraan sosial ekonomi yang notabene belum didapat oleh 

banyak masyarakat saat ini. Lembaga-lembaga pemerintahan maupun 

Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) hadir bukan hanya bantuan materil tapi 

juga immateril seperti, pembinaan dan pelatihan1.  

Tumbuh kesadaran betapa pentingnya Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) terutama dalam hal kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dengan 

sifat bisnisnya yang fleksibel UKM terbukti lebih tahan terhadap gejolak 

ekonomi, seperti yang terjadi di Indonesia pada awal masa krisis ekonomi, 

seperti yang terjadi pada awal masa krisis ekonomi tahun 1997.  Usaha yang 

tergolong kecil menengah relatif sangat mudah melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan lingkungan. Keberadaan UKM dipandang berperan 

penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Melihat hal diatas maka dapat 

dilihat pentingnya UKM dalam perekonomian dalam mengatasi masalah 

                                                           
1
 Sujatno, et al, pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan 

melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial, (BLPS) (Jakarta: kementrian sosial RI, 
2011). Hal.23  

1 



krisis yang terjadi karena UKM adalah salah satu pelaku bisnis domain dunia 

usaha.2 

Program pemberdayaan terhadap masyarakat miskin merupakan suatu 

kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah. Aktivitas dimana orang-

orang yang tidak berdaya menjadi berdaya atau mempunyai kehidupan yang 

layak, sama dengan manusia lainya. Artinya cukup tersedia sandang, pangan, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, keadilan dan rasa aman. Mensejahterakan 

kehidupan bangsa dalam hidup, berarti memberdayakan etiap warga negara 

agar mampu berbuat dan bertindak seimbang, baik dalam pikiran, perkataan, 

perbuatan serta mampu menyelaraskan antara hak dan kewajiban, oleh karena 

itu pemberdayaan dan kesejahteraan dalam hidup merupakan kebutuhan 

masyarakat yang harus dipenuhi.3 

Pemberdayaan dimaksud adalah sebagai suatu proses dimana 

masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk 

melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi)  untuk 

mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka.4 

Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 disebutkan: 

ِعیَشتَھُۡم فِي  أَھُمۡ    ٱۡلَحیَٰوةِ یَۡقِسُموَن َرۡحَمَت َربَِّكۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡینَھُم مَّ
ۡنیَاۚ  ۗا  ٱلدُّ ٖت لِّیَتَِّخَذ بَۡعُضھُم بَۡعٗضا ُسۡخِریّٗ َوَرفَۡعنَا بَۡعَضھُۡم فَۡوَق بَۡعٖض َدَرَجٰ

ا یَۡجَمُعوَن َوَرۡحمَ  مَّ  ُت َربَِّك َخۡیٞر مِّ
“ apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghiupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

                                                           
2
 Baakrie, Mengembangkan UKM Melaui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah 

(Jakarta: Gede Diva, 2009) H 15 
3
 Kunadi, Pendidikan Keaksaraan, Filsofi, Stategi, Implementasi ( Jakarta: 

DEPDIKNAS, 2005) H 219. 
4
 Soetomo,  Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat ( Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), 81 



mempergunakan sebgaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan”5 
 
Ayat diatas menjelaskan pentingnya pemberdayaan terhadap 

kelompok manusia yang kurang mampu.  

Bapak koperasi Indonesia Dr. Mohammad hatta dengan jelas 

menyebutkn bahwa koperasi tidak saja merupakan wadah ekonomi, tetapi 

juga merupakan sarana pendidikan masyarkat Indonesia.  

Oleh karena koperasi bukan saja memupuk rasa solidaritas sosial 

antara anggota koperasi tanpa melihat perbedaan suku, agama dan status 

sosial, tetapi juga mendidik para anggota agar menjadi manusia yang 

memiliki inividualita (merupakan sikap poitif seorang anggota koperasi, 

sebagai pembela dan pejuang yang giat bekerja dan berkorban untuk 

pengembangan koperasi), sadar atas harkatnya sebagai manusia memiliki 

harga diri6.  

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 10 dari 40 

Kecamatan masuk kategori termiskin. 10 kecamatan itu adalah Gebang, 

Waled, Greged, Babakan, Mundu, Losari, Dukupuntang, Gegesik, Sumber 

dan Plumbon7. Demikian disampaikan Plt Bupati Cirebon Selly Andriyani 

Gantina, usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi program 

kegiatan dinas dalam mengentaskan masalah kemiskinan diruang rapat badan 

perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah 

(Baperlitbangda) kabupaten Cirebon, Rabu (16/5). 

                                                           
5
 Al-Quran dan terjemahnya, 2008 Departemen Agama RI,  Bandung Diponegoro  

6
 Sri dan Edi Swasono, Mencari Bentuk, Posisi Dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde 

Ekonomi Indonesia (Jakarta: UI Pres, 1987) 48-49 
7
http://www.radarcirebon.com/pemkab-cirebon-tetapkan-10-kecamatan-kategori-

termiskin. html, hari Minggu, 9 Desember 2018,pukul 10.18 



Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Greged termasuk diantara 10 

Kecamatan termiskin di Kabupaten Cirebon, dalam upaya mengentaskan 

kemiskinan di Kecamatan Greged upaya yang dilakukan salah satunya yaitu 

dengan membangun koperasi, sehingga diharapkan dengan adanya koperasi 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Greged 

sendiri, sampai saat ini baru  ada satu koperasi yaitu koperasi harapan 

keluarga sejahtera yang terletak di desa Nanggela. 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi bermacam-macam 

jenisnya ada yang berupa kerajinan, pelatihan, peminjaman modal usaha, dan 

usaha bersama dengan berbagai keuntungan. Dan yang akan peneliti teliti di 

koperasi harapan keluarga Sejahtera (KHKS) adalah tentang usaha 

bersamanya dibagian pertokoannya. Karena dibagian pertokoan itu sangat 

menarik cara mendapatkan keuntunganya, dibandingkan belanja ditempat 

lain.  

Dan kegiatan yang lainya sama dengan koperasi lainya, seperti simpan 

pinjam yang mana di koperasi lain meminjamkan bisa sampai Rp 10.000.000 

keatas sedangkan di koperasi harapan keluarga sejahtera hanya bisa sampai 

Rp 1.000.000 dan paling besar Rp 5.000.000 saja, tidak hanya itu saja 

meminjam di koperasi lain biasanya ada bunganya edangkan di KHKS tidak 

ada sama sekali. Tidak hanya simpan pinjam dan pertokoan KHKS juga ada 

kegiatan pelatihan dan menerima jasa trevel.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi 



Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif 

Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon”. 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan peneliti membuat identifikasi sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan keuangan 

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan menabung 

C. Fokus masalah dan subfokus 

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar maka penulis membatasi 

penelitian ini pada bagaimana Koperasi Keluarga Harapan Sejahtera 

melakukan pemberdayaan terhadap anggota. 

D. Rumusan masalah 

Untuk mempermudah penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi anggota koperasi keluarga 

harapan sejahtera? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Koperasi Harapan Keluarga 

Sejahtera untuk memberdayakan anggota koperasi? 

 

E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi anggota 



koperasi keluarga harapan sejahtera. 

2. untuk Mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat 

dalam memberdayakan masyarakat khususnya anggota Koperasi 

Harapan Keluarga Sejahtera. 

F. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi, referensi, evaluasi, 

atau masukan bagi siapa saja yang terkait dengan koperasi melalui UKM 

dan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi 

2. Menambah pengalaman penulis dibidang pemberdayaan masyarakat 

khususnya perkoperasian 

3. Membangun kerjasama antara mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah 

dengan Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera. 

G. Sistematika penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu tentang pendahuluan, 

kerangka teori, metode penelitian, temuan dan analisis, dan penutup. 

Berdasarkan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan Teoritis 

Tinjauan teoritis mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

Pemberdayaan: pengertian pemberdayaan, strategi pemberdayaan, 



tujuan pemberdayaan, tahap-tahap pemberdayaan, konsep 

pemberdayaan, prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemberdayaan 

ekonomi: pengertian ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Koperasi: 

pengertian koperasi, fungsi peran koperasi, prinsip-prinsip koperasi, 

nilai dasar koperasi.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Mencakup Desain Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian, Data Dan 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data 

Dan Pemeriksaan Keabsahan Data.  

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Temuain analisis mengenai bagaimana proses pemberdayaan yang 

dilakukan koperasi harapan keluarga sejahtera untuk anggota, faktor-

faktor pendukung dan penghambatnya 

BAB V Penutup 

Terdiri dari simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Pemberdayaan 

a. Pengertian Pemberdayaan 

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing 

empowerment. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara 

teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah 

pengembangan. Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan 

bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan 

memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.8 

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam 

memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki 

berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis 

bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan 

miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki 

kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri 

atas buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, 

masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat, dan orang-orang 

yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis.9 

                                                           
8 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat 

Islam: dari Ideologi Strategi sampai Tradisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 
h. 41-42 

9 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik (Jakarta: Kencana, 
2013), h.4 
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Pemberdayaan masyarakat didefinisikan juga sebagai proses penguatan 

masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan 

sosial, partisipasi dan kerja sama yang setara. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu inti setiap proses 

pengembangan masyarakat. Pembangunan masyarakat, baik secara 

teoritis konsepsional dan praktis operasional merupakan realita yang 

telah teruji dalam sejarah pembangunan nasional maupun internasional. 

Dengan kata lain, sebagai sebuah paradigma pembangunan, maka 

pembangunan masyarakat dibangun atas realita kehidupan masyarakat 

untuk menjamin terwujudnya pemberdayaan masyarakat, peningkatan 

kapasitas masyarakat untuk berkembang dan menghadapi perubahan-

perubahan yang senantiasa terjadi serta untuk meningkatan jalinan 

masyarakat sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, pemberdayaan 

masyarakat berintikan premis bahwa masyarakat yang menjadi intended 

beneficiaries memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri dalam 

menghadapi berbagai tantangan dan berbagai perubahan yang terjadi 

lebih mempertajam bahwa pemberdayaan masyarakat harus dibangun di 

atas premis kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi: 

1) Premis mengenai sifat dan tingkah laku dalam masyarakat 

2) Premis tentang kehidupan organisasi 

3) Premis tentang kebutuhan manusia dan masyarakat 

4) Premis tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang 

perubahan serta, 



5) Premis tentang keberhasilan dan kegagalan program

 dan proyek pemberdayaan masyarakat.10 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 

kebodohan, bebas dari kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang 

mereka perlukan; c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli 

dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, 

proses, dan cara-cara pemberdayaan: 

a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang yang lemah atau tidak beruntung. 

b) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengannya orang menjadi 

cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas 

dan mempengaruhi terhadap, kejadian serta lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa 

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 

cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang 

lain yang menjadi perhatiannya. 
                                                           

10 Jurnal LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.14-17 



c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 

kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. 

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, 

dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya.11 

Melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai “upaya untuk 

meningkatkan daya (power) dari kelompok yang kurang beruntung 

(disadvantaged)”. Kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged 

people) tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

a) Kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer (Primary 

Structural Disadvantage Groups), yang dapat dilihat berdasarkan: 

1) Kelas: warga miskin; pengangguran; pekerja bergaji rendah (low-

income workers); penerima layanan kesejahteraan (welfare 

beneficiaries). 

2) Ras/Etnisitas: komunitas adat terpencil; etnis minoritas yang 

kurang beruntung. 

3) Gender: perempuan ataupun laki-laki yang berada dalam kondisi 

yang kurang beruntung. 

b) Kelompok yang kurang beruntung lainnya (Other Disadvantaged 

Groups), yaitu:  

                                                           
11 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian 

Strategis Pembanguan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: PT 
Refika Aditama, 2005), h. 58-59 



1) Para lansia. 

2) Anak dan Remaja. 

3) Para penyandang cacat (baik fisik, mental maupun intelektual). 

4) Mereka yang terisolasi (baik secara geografis maupun secara 

sosial).  

c) Kelompok secara personal kurang beruntung (Other Disadvantaged 

Groups), seperti mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan 

karena ditinggalkan orang yang dicintai, ataupun mereka yang 

mengalami masalah keluarga dan pribadi.12 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan 

tujuan. Sebagai proses, pemberdayan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 

sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, 

                                                           
12 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas dan Pengembangan 

Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2013), h. 206-207 



dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.13 

b. Strategi Pemberdayaan 

Pemberdayaan dibagi menjadi tiga strategi pokok yaitu: 

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

berkembangnya potensi masyarakat; 

2) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada 

masyarakat; 

3) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela 

kepentingan rakyat. 

c. Tujuan Pemberdayaan 

                                                           
13 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2005), h. 59-60 



Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah 

memberdayakan individu- individu dan kelompok-

kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk 

kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) 

yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan 

komunitas mereka.14 

Dalam beberapa kasus, pengembangan masyarakat 

digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan 

fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah 

lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki 

kepemimpinan, membangun kelembagaan-kelembagaan 

baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan 

mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan.15 

d. Tahap-Tahap Kegiatan Pemberdayaan 

Dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, 

(planned change) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ke dalam tujuh kegiatan pokok yaitu: 

1) Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk menyadarkan masyarakat tentang 

                                                           
14 Edi Suharto, CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era 

Globalisasi(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 66-67 
15 Ferdian Tony Nasdian, pengembangan masyarakat (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 30. 



“keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu 

dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya 

yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosio-budaya, 

ekonomi, dan politik; 

2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak 

diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya 

(alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, 

dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosio- budaya 

dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan 

masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab 

terjadinya masalah, terutama yang menyangkut 

kelemahan internal dan ancaman eksternalnya; 

3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-

masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta 

pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat 

dialakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, 

kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan 

ancaman) yang dihadapi; 

4) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan 

akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan 

organisasi dan masyarakat (lokal, naional, regional dan 

global). Karena kondisi lingkungan (internal dan 



eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin 

cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui 

kegiatan “perubahan yang terencana”; 

5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian 

dan implementasi perubahan terencana yang berhasil 

dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini 

sangat diperlukan, karena karena tidak semua inovasi 

selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosio-budaya, dan 

politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di 

samping itu, uji- coba juga diperlukan untuk 

memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang 

paling “bermanfaat” dengan resikoatau korbanan yang 

terkecil; 

6) Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal 

dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku 

bisnis, dll.) maupun yang berasal dari dalam 

(pengalaman, indigenous technology, maupun kearifan 

tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan 

perkembangan teknologi, produk dan media publikasi 

yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik 

(calon) penerima manfaat penyuluhannya; 



7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, 

yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan 

bawah (grassroots) untuk bersuara dan menentukan 

sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya 

dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam 

pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam 

keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat 

(akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.16 

e. Konsep Pemberdayaan 

                                                           
16 Totok Mardikanto dan poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Perspektif Kebijakan Publik(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 123-125 



Konsep pemberdayaan ini berkaitan dengan beberapa 

hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang 

lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas 

dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang 

lemahnya posisi tawar menawar (bargaining position) 

masyarakat terhadap  negara dan tekno struktur (dunia 

bisnis). Dan ketiga, paham tentang strategi untuk “lebih baik 

memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang 

lemah; dengan perkataan lain mementingkan pembinaan 

keswadayaan dan kemandirian. 



Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan 

bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai 

tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya 

pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, 

penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan 

menemukenali (identifikasi) persoalan dan permasalahan 

yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang 

dialami oleh golongan itu. Kedua, penyadaran tentang 

kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga 

menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri 

sendirin untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan 

permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, 

meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang 

telah ditemukenali. Secara eksternal, pemberdayaan 

memerlukan upaya- upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi-

polotik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka 

akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut 

terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh golongan kuat atau 

terkungkung oleh peraturan – peraturan pemerintah dan 

pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan 

kuat.17 

                                                           
17 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta: 



f. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 

 Muncul prinsip-prinsip pemberdayaan: 

1) Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam 

kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena 

adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh 

kesadaran sendiri dan motivasinya untuk 

memperbaikidan memecahkan masalah kehidupan yang 

dirasakannya; 

2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau 

melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh 

setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang 

lain; 

3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan 

melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, 

tanpa menunggu atau menngharapkan dukungan pihak 

luar; 

4) Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholder sejak 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil 

kegiatan; 

5) Egaliter, yang menempatkan semua pemangku 

                                                                                                                                                               
Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 354-355 



kepentingan (stakeholder) dalam kedudukan yang 

setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada 

yang merasa direndahkan; 

6) Demokrasi, yang memberika hak kepada semua pihak 

untukmengemukakan pendapatnya, dan saling 

menghargai pendapat maupun perbedaan di antara 

sesema stakeholder; 

7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, 

dan saling mempedulikan; 

8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling 

membantu dan mengembangkan sinergisme; 

9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

terbuka untuk diawasi oleh siapapun; 

10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada 

setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk 

mengoptimalkan sumberdaya bagi sebesar-besar 

kemakmuran masyarakat dan kesinambungan 

pembangunan.18 

2. Pemberdayaan Ekonomi 

a. Pengertian Ekonomi 

Seorang ekonomi dari massachusetts institute of technology 

                                                           
18 Mardikanto dan Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat h.108-109. 



(MIT), mengumpulkan sekurang-kurangnya 6 (enam) buah definisi 

dari para ahli lain. Keenam definisi itu masing-masing adalah sebagai 

berikut: 

1) Ilmu ekonomi, atau ekonomi polotik (polotical economy) adalah 

suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa 

menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-

transaksi pertukaran antarmanusia. 

2) Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang 

menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-

sumber produktif (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal 

misalnya mesin, dan  pengetahuan teknik) yang langka dan 

jumlahnya terbatas, untuk menghasilkan berbagai barang 

(misalnya gandum, daging, mantel, perahu layar, jalan raya, 

peasawat, dll.) serta mendistribusikannya kepada anggota 

masyarakat untuk mereka konsumsi. 

3) Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan 

hidup mereka sehaari-hari untuk mendapat dan menikmati 

kehidupan. 

4) Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertindak 

untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan konsumsi dan 

produksinya. 

5) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan. 



6) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara memperbaiki  

masyarakat. 

Umumnya secara definitif, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan 

kemakmuran karena inti permasalahan ekonomi adalah adanya 

ketidakseimbangan antara keinginan (wants) manusia yang tidak 

terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas19. 

 

b. Pemberdayaan Ekonomi 

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi, secara ringkas dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang 

berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk 

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 

2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 

ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi 

dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala 

pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka 

pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui 

perubahan struktural. 
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3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 

ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 

ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari 

ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses 

perubahan struktur, meliputi: 

a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;  

b) penguatan kelembagaan; 

c) penguasaan teknologi; dan 

d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 

4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 

peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha 

yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai 

stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan 

yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan 

belum berkembang. 

5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: 

a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset 

produksi (khususnya modal); 

b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 

rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadarprice 

taker; 

c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; 



d) penguatan industri kecil; 

e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan 

f) pemerataan spasial. 

6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:  

a) peningkatan akses bantuan modal usaha; 

b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan 

c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung 

langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. 

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan 

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi 

rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar 

keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Dari 

berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat 

disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 

penguatan pemilikan faktor- faktor produksi, penguatan penguasaan 

distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus 

dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya. 

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari 



perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas 

kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), 

memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang 

dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi 

masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja  dan  meningkatnya  

pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat 

menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. 

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka 

beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan 

UKM terhadap UKM antara lain: 

7) Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM Kegiatan 

pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: 

a) sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan 

penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal 

ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang 

mendukung UKM; 

b) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM 

melalui pengembangan lembaga pemasaran, 

jaringan/kemitraan usaha dan sistem transaksi usaha yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html


bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya 

saing tinggi; 

c) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan 

di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan 

alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem 

tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat 

sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada 

masyarakat luas; 

d) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui 

kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan 

teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank 

(KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor 

pertanian; 

e) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro 

tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan 

sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan 

penyediaan infrastruktur perdesaan; 

f) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat 

melakukan kegiatan; 

g) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat 

yang disediakan Departemen Perdagangan. 

8) Pemberdayaan usaha skala mikro - Kegiatan pokok yang akan 



dilaksanakan melalui program ini, yaitu: 

a) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan 

kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam 

memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha 

wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan 

alternatif untuk usaha; 

b) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian 

serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah 

kantong-kantong kemiskinan; 

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan 

LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara 

lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan 

antara LKM dan bank; 

d) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui 

pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri 

disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, 

termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi 

sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala 

ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; 

e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang 

berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar 

darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen 

Perdagangan; 



f) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan 

kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; 

g) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan 

pengusaha mikro dan kecil. 

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu 

UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. 

Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan 

pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah 

disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah 

melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya 

adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-

sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan 

kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting 

bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional 

meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih 

mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut.20 

3. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas 

dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang 

haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar 

memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas 

                                                           
20 Http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi- 

masyarakat.html. 15/12/2018, 14:57 
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tanggungan bersama. 

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. 

Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan 

kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang 

seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, Surat Al –

Maidah Ayat 2 berikut: 

ۡثمِ ٱَوَال تََعاَونُوْا َعلَى  لتَّۡقَوىٰۖ ٱوَ  ۡلبِرِّ ٱَوتََعاَونُوْا َعلَى  ِنۚ ٱوَ  ۡإلِ    ۡلُعۡدَوٰ

“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan 

janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”  

 

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami 

bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan 

dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja 

sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan 

tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilahuntuk mencapai 

ketakwaan yang sempurna 

Menurut Prof. Marvin, A. Schars, seorang guru besar dari 

University of Wisconsin, Madion USA, yang mengatakan: A 

Cooperative is a business voluntary owned and control led by its 

member patrons, and operated for them and by them on a non profi 

or cost basis. (koperasi adalah suatu badan usaha yang secara 

sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga 

pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas 

dasar nirlaba atau atas dasar biaya). 



Dalam definisi tersebut dapat kita temukan adanya unsur-

unsur: 

1) Demokrasi; 

2) Keanggotaan yang sukarela; 

3) Bahwa tujuan utama dari koperasi adalah memberikan pelayanan 

kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan. 

Mengatakan: “cooperative is an economic system with social 

content ”. (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung 

unsur sosial). Definisi ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi 

sesungguhnya mencakup cakrawala yang luas. Hal ini berarti bahwa 

koperasi itu mengandung 2 unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur 

sosial. 

Jadi, dengan demikian, sesuai dengan bunyi definisi tujuan 

yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan 

lain perkataan bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif 

ekonomi, sedangkan komponen- komponen atau bagian-bagian yang 

saling berkaitan tersebut merupakan unsur- unsur ekonomi, seperti 

digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya 

pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.21 

“Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari 

sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai 

                                                           
21 Hendrojogi, Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 22-25 



suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang 

diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang 

sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko 

serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya 

berperan secara aktif “. 

Jika definisi tersebut di atas ditinjau dari pola strukturalnya 

dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur 

yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk 

organisasi. 

4) Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok 

yang memiliki sekurang kurangnya satu kepentingan. 

5) Angan-angan individu dari kelompok koperasi antara lain 

bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi 

ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan 

saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi). 

6) Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu 

melalui pembentukan suatu perusahaan. 

7) Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini yaitu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang/memperbaiki 

situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi 

perusahaan atau rumah tangga anggota).22 

                                                           
22 Titiik sartika partomo dan Abd. Rachman soejoedono, ekonomi Skala 

Kecil/Menengah dan Koperasi (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), h. 51-52 



b. Fungsi Peran Koperasi 

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan katahanan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai sokogurunya. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi.23 

c. Prinsip-Prinsip Koperasi 

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai 

berikut. 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  

                                                           
23 Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori, 

dan Praktik(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 43 



Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi, 

menngandung makna bahwa menjadi anggota koperasi 

tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. 

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan 

koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 

anggota. 

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota.  

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan 

tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki 

seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan 

pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi . 

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan 

untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar 

mencari keuntungan. 

5) Kemandirian. 



Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri 

sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi 

oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, dan 

usaha sendiri.24 

d. Nilai Dasar Koperasi 

Koperasi memiliki tiga aspek utama yaitu ekonomi, 

moral, dan bisnis. Jika dicermati lebih lanjut, ketiga aspek ini 

merupakan sumber kekuatan untuk mengikat kerjasam 

antar anggota dalam koperasi. Koperasi sebagai badan usaha 

mempunyai ciri pemilik dan pelanggannya adalah sama. 

Prinsip ini disebut  prinsip identitas. 

Kongres ICA di Stockholm pada tahun 1988 telah 

menyepakati empat nilai dasar utama koperasi yaitu: 

1) Demokrasi (democracy). Prinsip ini menekankan pada 

keputusan-keputusan koperasi yang diambil secara 

bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak 

tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan 

dari luar koperasi. 

2) Partisipasi (participation). Wujud nyata prinsip ini dapat 

berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal 

koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, 
                                                           

24 Ibid., h. 45-46 



simpanan-simpanan dan lain-lain. 

3) Kejujuran (honesty). Para penyelenggara koperasi mesti 

menunjukkan kejujuran dalam menyelenggarakan 

bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam 

aspek lainnya. 

4) Kepedulian (caring). Prinsip ini membarikan ciri khusus 

kepada koperasi sebagai oraganisasi yang mempunyai 

muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh 

perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas di 

sekitar wilayah kerjanya. 

Keempat dasar tersebut telah menjadi dasar pedoman 

dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai 

badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola 

secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para 

anggotanya. Kemmpat nilai tersebut secara implisit dapat 

menjadi pengikat non ekonomis dalam usaha koperasi yang 

pada akhirnya akan menegakkan identitas koperasi.25 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka agar terhindar 

dari kesamaan judul dan isi skripsi yang sudah ada sebelumnya. 

                                                           
25 Y Harsoyo dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan (Tangerang: 

Pustaka Widayatama, 2006), h, 150-151 



Setelah melakukan penelusuran skripsi ang ada, ada skripsi yang 

membahas : pemberdayaan UKM, program pemberdayaan pada pesantren 

dan juga Peran pesantren dalam pemberdayaan. Yaitu: 

Skripsi Pertama berJudul “Pengaruh Program Pemberdayaan melalui 

Koperasi Simpan pinjam terhadap Peningkatan Penghasilan anggota Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Duri Utara Kecamatan 

Tambora jakarta Barat”,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh 

Irhineu dwi wahyu pratiwi. Adapun isi Skripsi tersebut mengenai dampak 

program koperasi jasa keuangan simpan pinjam terhadap peningkatan 

penghasilan anggota di Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta-Barat. 

Skripsi Kedua berjudul Judul “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya 

DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara 

Angke, Jakarta-Utara”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh 

Budi Astoni. Adapun isi Skirpsi tersebut mengenai Peranan Koperasi 

Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara. 

Dari kedua tinjauan pustaka yang telah peneliti bandingkan dengan apa 

yang peneliti teliti jelas terlihat perbedaannya. Skripsi peneliti adalah hasil 

penelitian yang lebih mengarah kepada Pemberdayaaan Ekonomi Anggota 

Koperasi Keluarga Harapan Sejahtera di Desa Nangela Kec. Greged Kab. 

Cirebon. 

C. Kerangka Pemikiran 

Program pemberdayaan terhadap masyarakat miskin merupakan suatu 

kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah. Aktivitas dimana 



orang- orang yang tidak berdaya menjadi berdaya atau mempunyai 

kehidupan yang layak, sama dengan manusia lainnya. Artinya cukup 

tersedianya sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, keadilan 

dan rasa aman. Mensejahterakan kehidupan bangsa dalam hidup, berarti 

memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat dan bertindak 

seimbang, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan serta mampu 

menyelaraskan antara Hak dan Kewajiban, oleh karena itu pemberdayaan 

dan kesejahteraan dalam hidup merupakan kebutuhan masyarakat yang 

harus dipenuhi.26 

Pemberdayaan dimaksud adalah sebagai suatu proses dimana 

masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa 

untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) 

untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan 

mereka.27 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi bermacam-macam 

jenisnya ada yang berupa kerajinan, pelatihan, peminjaman modal usaha, 

dan usaha bersama dengan berbagi keuntungan. Dan yang akan peneliti teliti 

di  Koperasi Harapan Sejahtera adalah tentang usaha bersamanya di bagian 

pertokoannya. Karena di bagian pertokoan itu sangat menarik cara 

mendapatkan keuntungannya, dibandingkan belanja di tempat lain. 

Partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang 

diperoleh anggota dari koperasi, baik manfaat ekonomi maupun non 

                                                           
26 Kusnadi, pendidikan keaksaraan: Filsofi, strategi, implementasi (Jakarta: 

DEPDIKNAS, 2005), h. 219 
27 Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), h. 81 



ekonomi. Kepuasan anggota mempengaruhi bagaimana anggota koperasi 

akan berpartisipasi di koperasi. Korten dalam Röpke mengatakan bahwa 

salah satu faktor yang menentukan keefektifan partisipasi anggota adalah 

anggota yang menerima manfaat. Partisipasi anggota koperasi 

mempengaruhi keberlangsungan koperasi. Anggota yang berpartisipasi 

diharapkan mampu memperlancar pengembangan koperasi. Anggota 

koperasi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan partisipasi konstributif 

yaitu menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan membayar simpanan 

wajib serta melaksanakan partisipasi insentif, yaitu memanfaatkan 

pelayanan. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pemberdayaan ekonomi 

masyarakat terdiri dari berbagai faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan formal, 

pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, jarak rumah ke koperasi, 

pengalaman berkoperasi dan pendidikan non formal, sedangkan faktor 

eksternal terdiri dari pengurus koperasi, kesesuaian unit usaha koperasi, 

manfaat ekonomi yang diterima anggota seperti SHU, tunjangan, selisih 

harga beli dan selisih harga jual, serta manfaat non ekonomi yaitu kepuasan. 

Faktor–faktor tersebut akan menentukan besarnya kesejahteraan anggota 

dalam koperasi dan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap besarnya 

kesejahteraan anggota. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat penulis skemakan dalam bagan 

berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Djam’an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena 

peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat 

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, 

formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang 

beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata 

cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.28 

Selain itu, Sugiono juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.29 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih 

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. 

Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan 

                                                           
28

 Aan Komariah, Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2011), h. 23 

29
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.9 
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suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan 

hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.30 

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan 

untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi 

tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini 

mengeksplor fenomena pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi 

Keluarga Harapan Sejahtera Desa Nanggela Kec. Greged Kab. Cirebon. 

Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan 

makna. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Nanggela Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon. 

Dalam penelitian ini membutuhkan waktu sekurang-sekurangnya 2 

bulan pada bulan desember 2018 - januari 2019 

No. Uraian 

Waktu Penelitian 

Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Observasi          

2 Pengumpulan data         

3 Analisis data         

4 Hasil penelitian          
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. 

Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk 

diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang 

sesuaidengan tujuan penelitian. Misalnya suatu penelitian tentang 

Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Keluarga Harapan Sejahtera 

melalui Koperasi. 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Data primer contohnya adalah data yang diperoleh 

dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data 

hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.31 Data sekunder misalnya 

catatan atau dokumentasi koperasi berupa absensi, catatan-catatan, laporan 

budget pengeluaran, laporan kegiatan, data yang diperoleh dari majalah, dan 

lain sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian di samping penggunaan metode yang tepat 

diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan 

alat pengumpulan data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil 

penelitian. Dengan kata lain teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 

dalam suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah 

secara valid dan reliabel, yang pada gilirannya akan memungkinkan 
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dirumuskannya generalisasi yang obyektif.32 Teknik pengumpulan data 

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. teknik pengumpulan 

data ini dilakukan dengan : 

1. Observasi 

Metode observasi, merupakan teknik untuk menambah kecermatan 

pengamatan seperti penggunaan stopwatch, daftar cek dan seterusnya. 

Pengamatan ialah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan 

indera. E.C. Wragg menjelaskan bahwa observasi yaitu pengamatan secara 

sistematis dan analisa yang memegang peranan penting untuk meramalkan 

tingkah laku sosial, sehingga hubungan antara satu peristiwa dengan yang 

lainnya menjadi jelas.33 

Yang dilakukan peneliti di sini yaitu melakukannya dengan panca 

indera khususnya mata, dengan melihat sekitar KHKS Mart kondisinya 

dari: jalan, akses jalan menuju koperasi, mengukur jarak antara toko yang 

serupa, juga kondisi fisik koperasi itu sendiri, dan kegiatan yang sedang 

berlangsung di sana. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data melalui 

informasi yang didengarnya dengan panca indera pendengaran, yang 

sebelumnya dintanyakan terlebih dahulu kepada responden.34 

Berdasarkan definisi menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan 

sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau 
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berbagai aturan, tanggung jawab, pearasaan, kepercayaan, motif, dan 

informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang 

melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya 

mendengarkan.35 Yaitu adanya timbal balik, dengan peneliti bertanya dan 

responden menjawab dan menghasilkan informasi yang diinginkan. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi 

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui 

suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh subjek yang bersangkutan.36  

  E.Teknik Pengolahan Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.37 Di sini peneliti 

menggabungkan keseluruhan data yang di dapat selama berada di tempat 

penelitian tersebut: dari dokumentasi, data wawancara baik dari pengurus 

maupun dari anggota, dan dari panca indera/ pengamatan secara langsung. 

agar terkumpul menjadi sebuah lembaran-lembaran skripsi. 
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F.Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.38 

Dalam hal ini peneliti melakukan cek terhadap data yang sudah 

diperoleh dalam dokumentasi, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen yang 

ada di lapangan dengan hasil observasi dan wawancara yang akan peneliti 

lakukan nantinya untuk mendapatkan hasil yang valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera 

Sejarah berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Harapan 

Keluarga Sejahtera (KHKS) dalam rangka mendukung Program Keluarga 

Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI di Kecamatan Greged 

Kab.Cirebon dengan tujuan utama memutus matarantai kemiskinan.berawal 

dari keluh kesah salah satu peserta PKH kepada salah satu pendamping 

PKH “Pak Eka bisa pinjam uang tidak buat bekal anak sekolah, kadang 

tidak punya uang sama sekali meskipun hanya seribu rupiah saja, mau 

pinjam ketetangga atau saudara rasanya kurangn yaman” Ibu tersebut 

adalah salah satu dari 1.576 ibu-ibu dengan kategori keluarga sangat miskin 

(KSM) penerima bantuan PKH di kecamatan Greged Kab.Cirebon, 

sebagian besar dari mereka pun merasakan keluhan bahkan ada yang lebih 

memprihatinkan. Kesenjangan-kesenjangan peserta PKH inilah yang 

menjadikan kami tim pendamping PKH Kec. Greged EkaWildanu, R. 

Abdul Basith, Toton Sulthoni dan Emawati bersama-sama merumuskan 

pembentukan koperasi sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan 

program PKH dan diikuti seluruh peserta PKH di kecamatan Greged 

sebagai upaya suksesnya program PKH dan Koperasi KHKS, maka 

dihasilkan beberapa poin manfaat lain dari koperasi bagi peserta PKH yang 

kemudian disepakati pada pembentukan koperasi, manfaat tersebut antara 

lain : 

42 



a. Pinjaman uang tunai untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan 

tanpa jasa/bunga dan tanpa denda keterlambatan pengembalian. 

b. Kredit barang kebutuhan anak sekolah dan balita serta ibu hamil/nifas 

c. Pinjaman modal usaha berbasis kelompok dan pendampingannya 

dengan sistem kelompok usaha bersama (KUBE). 

Pada tanggal 22 Mei 2015 dibentuklah koperasi KHKS bertempat di 

Paud Samidah di Desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon 

dihadiri 4 orang pendamping PKH, 65 orang perwakilan kelompok peserta 

PKH se kecamatan Greged, 1 orang perwakilan Kepala Desa Nanggela, 1 

orang perwakilan Camat Greged, dan 1 orang pejabat Dinas Koperasi Kab. 

Cirebon, menetapkan nama koperasi, pengurus koperasi, besaran uang 

simpanan pokok Rp 100.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-/bulan secara 

musyawarah mufakat. Terdapat 978 dari 1.576 Peserta PKH antusias 

mendaftar sebagai anggota koperasi KHKS, mereka menyisihkan Rp 

100.000,- untuk simpanan pokok yang sumber dananya dariRp 500.000,-

yang diterima dari bantuan tetap program PKH tahap 2 tahun 2015, kami 

telah mengarahkan sebelumnya akan pemanfaatan bantuan program PKH 

sesuai dengan peruntukkannya, salah satunya menabung. Karena menurut 

hasil survey kami sejak tahun 2012 program PKH berlangsung di 

kecamatan Greged sebagian besar peserta PKH menerima berapapun 

bantuan PKH akan habis tak tersisa dan hampir tidak ada uang yang 

ditabungkan, karena hal ini pula kemudian di tahun 2015 kami satukan 

tabungan tersebut dalam sistem koperasi. 



Dana KSU KHKS sejak bulan September 2015 digunakan untuk sewa 

tempat sekretariat KHKS, perlengkapan dan peralatan sekretariat KHKS, 

modal usaha dagang perlengkapan kebutuhan balita, ibu hamil,anak 

sekolah SD hingga SMA, alat tulis kantor dan sembako, dan pinjaman bagi 

anggota koperasi/peserta PKH untuk kebutuhan dasar pendidikan dan 

kesehatan tanpa jasa/bunga/denda dan honor 1 orang manager.pada bulan 

Mei 2016 sudah bisa dilaksanakannya pembagian SHU perdana, hingga 

sekarang dapat melakukan tambahan usaha-usaha lain baik bidang 

penjualan maupun jasa. 

2. Visi dan Misi Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera 

a. Visi 

Mewujudkan keluarga sejahtera sehat cerdas mandiri, berperan serta 

aktif menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat.dan menempatkan 

diri sebagai  media sekaligus penggerak yang mampu member nilai 

tambah di bidang ekonomi maupun social bagi setiap anggotanya 

b. Misi 

1) Perioritaskan pengembangan / peningkatan jumlah anggota, modal 

usaha dan komputerisasi sistem 

2) Menciptakan kebersamaan yang kuat dengan membina kerjasama 

positif di lingkungan anggota koperasi. 

3) Memaksimalkan potensi sumber penguatan ekonomi anggota 

koperasi melalui pembinaan SDM dan pemanfaatan sumberdaya alam 

sekitar. 

 



3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Profil Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera 

a. Nama Koperasi 

Nama Koperasi ini adalah KOPERASI HARAPAN KELUARGA 

SEJAHTERA atau disingkat KHKS yang terbentuk sebagai Koperasi 

Serba Usaha terdiri dari beberapa unit usaha. 

Makna dari nama Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera adalah 

sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan penguatan ekonomi 

produktif sehingga menjadikan keluarga mampu memenuhi kebutuhan 

pendidikan dan kesehatan secara maksimal. 

RAPAT ANGGOTA 

PENGURUS 

Ketua : Eka Wildanu, SAP 
Sekretaris : Abdul Basith, S.Sos 
Bendahara : Toton Sulthoni, S.Pd.I 

BADAN PENGAWAS 

Ketua : Emong Rukman 
Anggota : Emawati, A.KS 
Anggota : Anisah 

MANAGER UNIT USAHA 

Biro Jasa Perjalanan 

MANAGER UNIT USAHA 

Perdagangan 

ANGGOTA 

ADMINISTRATOR 

GENERAL MANAGER 

Dedy Suryadi, SE 



b. Alamat 

Kantor Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera terletak di perempatan 

Nanggela atau Jalan Raya Ajeng Kartini No.02 Desa Nanggela 

Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Contact Person HP. 081 224 251 

389 – 085 224 275 377 

c. Tahun berdiri 

Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera berdiri pada tanggal 22 Mei 

2015 dengan akta notaries no : 40 tanggal 09 September 2015 

d. Badan Hukum Koperasi : 

Nomor : 23 /BH/KUMKM/XI/2015 pada tanggal 19 Nopember 2015 

dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 

Cirebon 

e. Pengurus 

Pengurus Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera terdiri dari 4 orang 

Ketua  : Eka Wildanu, SAP 

Sekretaris I  : Abdul Basith, S.Sos 

Sekretaris II  : Emawati, A.KS 

Bendahara  : Toton Sulthoni, S.Pd.I 

f. Badan Pengawas 

Badan Pengawas terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang ketuadan 2 orang 

anggota 

Ketua  : Emong Rukman 

Anggota  : Emawati, A.KS 

Anggota  : Anisah 



g. Anggota 

Jumlah Anggota Koperasi KHKS saat ini 1.130 anggota dan mungkin 

akan bertambah anggota lagi dengan jumlah yang banyak, sebagian 

besar anggota terdiri dari ibu rumah tangga kategori keluarga sangat 

miskin yang tersebar di kecamatan Greged kab. Cirebon (sumber data 

dari Kementerian Sosial RI terlampir) 

h. Jenis Usaha 

1) Perdagangan 

2) Biro jasa perjalanan domestic dan international 

B. Pembahasan 

1. Bagaimana Proses pemberdayakan ekonomi Anggota melalui Koperasi 

Harapan Keluarga Sejahtera? 

Koperasi merupakan organisasi yang berbentuk badan usaha, yang di 

dalamnya tidak hanya bertujuan untuk mencari laba melainkan kegiatan 

koperasi diharapkan untuk meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan 

ekonomi anggotanya. Dengan jalan menjalankan usaha bersama, untuk 

kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan sehingga memberikan 

dasar bekerja yang saling menguntungkan. 

KHKS dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya 

anggota, tujuan awal mulanya adalah untuk memberdayakan dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat Greged agar mandiri dan 

sejahtera. Dan hingga saat ini pun masih berusaha terus untuk mewujudkan 

tujuan awal yang telah disepakati oleh seluruh anggota, pengurus dan 

pihak-pihak yang terkait lainnya. 



Maka dari itu demi keberlangsungannya koperasi peran aktif anggota 

dalam keasadaran berkoperasi seluruh anggota merupakan kunci dari 

suksesnya koperasi. Banyak kerjasama yang bisa dijalin antara anggota 

koperasi, dengan kerja sama antar anggota koperasi jika anggota 

mempunyai usaha dan membutuhkan finansial. Kerjasama dengan rekan-

rekan anggota yang sudah menjadi satu wadah koperasi ini akan 

menjadikan perputaran perekonomian diantara anggota dan merupakan 

kekuatan perekonomian koperasi. 

Koperasi itu adalah usaha bersama masyarakat yang mana dari yang 

membuat, membentuk, dan menjaganya adalah dari masyarakat itu sendiri 

dan bahkan pengorganisasiannya pun dari mereka tidak ada pemerintah 

yang ikut campur di dalamnya. walaupun ada, hanya sekedar membantu 

dari luar tidak dari dalam. 

Menurut Prof. Marvin, A. Schars yang ada di BAB II, seorang guru 

besar dari University of Wisconsin, Madion USA, yang mengatakan: 

koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan 

dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan 

dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas 

dasar biaya. 

Dari pengertian di atas bahwa koperasi yang membuat dan yang 

mengendalikan adalah masyarakat itu sendiri jadi sebuah koperasi akan 

maju tidaknya semua tergantung keaktifan para anggotanya, semakin 

sedikit yang aktif semakin tidak berjalannya sebuah koperasi tersebut. Di 

sini maka anggota adalah kunci kesuksesan koperasi dalam 



mengembangkan usahanya demi keberlangsungan anggota itu sendiri, 

untuk menuju hidup yang lebih baik. 

Kopersai merupakan lembaga di mana orang-orang yang memeliki 

kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai 

badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-

tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat 

secara luas. 

Pada umumnya koperasi dikendalikan bersama oleh seluruh 

anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara sama disetiap 

pengambilan keputusan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) 

biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, 

misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar 

pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota, seperti KHKS yang 

mana menyediakan kebutuhan para konsumen sama seperti supermarket 

atau toko-toko kecil, bila melakukan transaksi seperti membeli atau 

menjual barang yang di lakukan anggota nantinya akan mendapatkan 

keuntungan dikemudian harinya pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

dilangsungkan. 

Berbeda dengan membeli di supermarket ataupun di toko-toko kecil 

lain yang hanya menguntungkan pihak penjual saja, walaupun harganya 

tidak terlalu berbeda dengan supermarket dan toko kecil. Di toko KHKS 

tidak hanya memesan barang-barang dari distributor saja tapi ada juga 

barang yang dibuat oleh para anggota bisa makanan maupun peralatan 



rumah tangga. 

Tidak hanya menyediakan KHKS tapi juga melayani simpan pinjam 

sama dengan kebanyakan koperasi lainnya, tapi sayangnya pinjaman di 

KHKS nominal uang yang didapat tidak terlau besar jadi tidak bisa untuk 

membesarkan usaha yang ingin dikembangkan menjadi lebih besar, hanya 

bisa membantu melengkapi barang usaha yang kurang 

Dan ada satu lagi setelah ada Toko KHKS dan simpan pinjam, 

koperasi melakukan penambahan kegiatan koperasi yaitu dalam bidang jasa 

diantaranya ada melayani pembayaran listrik, kredit kendaraan dan Jasa 

perjalanan Travel. 

Koperasi melakukan perekrutan anggota tidak ada persyaratan yang 

terlalu rumit hanya dengan berdomisili di tempat yang di tentukan yaitu 

foto copy data diri, mengisi data-data yang diperlukan dan selain itu hanya 

dengan membayar; Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- simpanan yang 

hanya ada diawal saja saat masuk untuk bergabung dengan koperasi saja. 

Simpanan wajib simpanan yang wajib jumlahnya Rp.5.000,- pada setiap 

awal bulan pada tanggal 10 paling lambat dan sifatnya wajib. Simpanan 

sukarela simpanan yang tidak wajib, tidak ditentukan besar uangnya dan 

yang tidak bisa diambil seenaknya hanya bisa setahun sekali saat 

pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan Investasi sejumlah uang 

yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu 

perusahaan, yang bersifat tidak mudah di uangkan seperti tanah, mesin, 

bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. Tanpa adanya suatu ikatan atau 

perjanjian untuk mengembalikannya, dan ini tidak wajib hanya kehendak 



para anggota tidak ada unsur paksaan. 

Dana-dana di atas adalah sumber modal koperasi yang utama karena 

tidak ada bantuan dari pihak lain kecuali dari dana anggota koperasi. Yang 

mana pinjaman dari koperasi berikan ke anggota hanya cukup memberikan 

pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.- jika ingin meminjam di atas Rp. 

5.000.000.- itu akan di larikan ke bank dengan rekomendasi dari koperasi 

dan tidak ada bunga sama seperti pinjam dengan koperasi. Pinjamannya 

pun tidak besar hanya maksimal sebesar Rp. 5.000.000.- dan tidak bisa 

lebih karena sudah perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota. 

Kenapa pinjaman tidak dinaikkan karena ada beberapa hal yang 

menyebabkannya yaitu: 

a. Sudah kesepakatan rapat 

b. Karena tidak adanya jaminan dan, 

c. Dana yang tidak mencukupi jika dinaikkan ke nominal yang lebih tinggi. 

 
“Mekanisme pinjaman yaitu; anggota yang meminjam dilihat dulu 

cacatan peminjamannya yang sebelumnya apakah anggota ada tunggakkan 

pinjaman yang sebelumnya yang belum di bayar, maka harus dibayar 

terlebih dahulu, sebelum membayar uang yang dipinjam sebelumnya maka 

tidak bisa meminjam lagi.”39 

Modal pinjaman di dapatkan dari; yang pertama, melalui anggota 

dan calon anggota, yang kedua, melalui Bank dengan rekomendasi dari 

koperasi dan yang khusus meminjam uang lebih dari Rp. 5.000.000.- 

dikarenakan koperasi tidak sanggup meminjamkan lebih dari itu sebab dana 
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yang kurang. 

Koperasi disebut sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang 

yang bersatu secara sukarela, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang 

dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi bekerja 

berdasarkan nilai-nilai swadaya, swa tanggung jawab, demokrasi, 

kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Di samping itu koperasi juga 

percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab 

sosial dan peduli terhadap orang lain. Koperasi berdiri dengan prinsip 

keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara 

demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, diklat 

dan informasi, kerjasama antar koperasi dan prinsip kepedulian terhadap 

komunitas. 

Koperasi juga memiliki karakteristik khusus koperasi sebagai sistem 

sosial ekonomi yang membedakannya dengan pelaku ekonomi lain. 

Menyebut karakteristik tersebut yaitu adanya sejumlah individu yang 

membentuk kelompok dan memiliki tujuan yang sama, swadaya, 

perusahaan yang dibina bersama, dan bertujuan untuk menunjang 

kepentingan kelompok. Karakteristik koperasi sebagai sistem sosial 

ekonomi ini menunjukan bahwa koperasi sesungguhnya merupakan entitas 

bisnis yang memiliki misi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

ekonomi anggotanya. Kedudukan koperasi sebagai salah satu entitas bisnis 

ini dipertegas dalam pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 



orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

Dengan pemahaman sebagimana yang diuraikan di atas maka 

berdasarkan rasa kebersamaan dalam berkiprah atas kepedulian terhadap 

pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan kemiskinan, peningkatan 

pendidikan masyarakat dan kepedulian terhadap nilai-nilai serta pelestarian 

kearifan budaya lokal maka terwujudlah40 KHKS (Koperasi Harapan 

Keluarga Sejahtera) 

Dalam buku Edi Suharto yang berjudul Membangun Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembanguan Kesejahteraan 

Sosial dan Pekerjaan Sosial halaman 57-58. Yang terdapat pada bab II. Ini 

mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai 

pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatiannya. 

Pengertian di atas koperasi berupaya untuk melakukan yang terbaik 

untuk membantu perekonomian dan memberikan wawasan akan hal-hal 

yang berkaitan dengan pelatihan kewirausaan untuk menambah ilmu akan 

bidang berbagai macam usaha. Bagimana membuat usaha yang sedang 
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dijalani bisa maju pesat dan menghasilkan uang untuk kesejahteraan 

mereka. Tapi pelatihan ini yang mengadakan bukan dari pihak koperasi tapi 

dari pihak Dinas Indagkop (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) kota 

Tangerang yang menyelenggarakannya. Dan bukan hanya anggota yang 

mendapatkan pelatihan tapi para pengurus pun dapat pelatihan juga demi 

menata koperasi yang lebih baik yang mengadakannya adalah dari pihak 

dinas koperasi dan UMKM prov. Jabar, Dekopinda (Dewan Koperasi 

Indonesia Daerah) kota Cirebon, Indagkop (Perindustrian Perdangan dan 

Koperasi) kota Cirebon, dan Dekopinwil (Dewan Koperasi Indonesia 

Wilayah) prov. Jabar. 

Dalam proses pemberdayaan ekonomi anggota koperasi melalui mini  

market membaginya ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap ini bagaimana anggota dalam mengambil keputusan, 

yang diwujudkan dengan keikutsertaan anggota dalam Rapat Akhir 

Tahun (RAT). Dalam RAT ini anggota akan didata siapa saja yang akan 

menitipkan barangnya kekoperasi untuk dipasarkan di KHKS, 

menetapkan harga jual, produk/ barang apa saja yang akan dipasarkan, 

dan menetapkan berapa persen pembagian hasil usaha yang diperoleh. 

Menurut Bornby dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif kebijakan publik halaman 81-82. Mengartikan partisipasi 

sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau 

pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud 

memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan 



bahwa, parisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam 

kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di 

luar pekerjaan atau profesinya sendiri. 

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan 

perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab 

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang 

diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan 

bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat 

pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang 

akan diperbaiki mutu hidupnya. 

Partisipasi anggota dalam RAT ini sangat penting karena jika tidak 

terlibat di dalamnya maka yang rugi adalah anggota itu sendiri, jika 

ada pendapat yang ingin diutarakan atau ingin mendapatkan informasi 

tentang koperasi lengkapnya hanya ada di RAT itu jadi jika tidak ikut 

serta dalam RAT tidak tahu apa-apa. 

Partisipasi anggota sangatlah penting, maka dari itu keterlibatan 

anggota dalam kegiatan koperasi bisa berbentuk: 

1) Melakukan transaksi dengan koperasi (membeli barang/jasa dari 

koperasi). 

Dengan melakukan transaksi melalui koperasi untuk membeli 

suatu barang dan jasa di koperasi berarti sudah membantu koperasi 

dalam hal pendanaan, untuk diputar uangnya dengan kebutuhan yang 

lain seperti modal usaha dan pinjaman bagi anggota yang 



membutuhkan. Karena sebagian besar dana di dapat dari anggota 

seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan 

investasi. 

2) Ikut serta dalam pengambilan keputusan (hadir dalam RAT). 

Ikut serta dalam pengambilan keputusan sangat penting bagi 

seluruh anggota hadir, karena setelah RAT selesai maka setelah itu 

jika ada anggota yang protes tidak akan dihiraukan, sebab sudah 

keputusan RAT. 

3) Ikut serta dalam pemupukan modal (simpanan pokok, wajib, sukarela 

dan investasi). 

Akif dalam membayar simpanan berarti membantu koperasi 

agar mampu melakukan perubahan dalam perlengkapan untuk 

pertokoan dan alat-alat kantor. Supaya koperasi bisa lebih maksimal 

dalam pelayanannya. 

4) ikut serta dalam pengawasan. 

Tidak hanya pengurus, anggota pun ada andil penting dalam hal 

pengawasan. Jika dirasa pelayanan dan perlengkapan kurang dan 

harus ada bisa di ungkapkan saat RAT ataupun kepada pengurus agar 

nantinya bisa di pertimbangkan. 

5) Ikut serta dalam menanggulangi resiko. 

Anggota koperasi bisa ikut serta dengan mengutarakan 

pendapatnya, agar meminimalisir resiko yang akan dihadapi nantinya. 

Dilihat dari tingakatan atau tahapan partisipasi, mengemukakan 

adanya 5 tingkatan, yaitu: 



a) Memberikan informasi (information): yaitu berupa hal baru yang 

bisa ditukar antar anggota 

b) Konsultasi (consultation): yaitu menawarkan pendapat, sebagai 

pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak 

terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut 

c) Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan 

serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan 

d) Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut 

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin 

kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya 

e) Memberikan dukungan (supporting independent community 

interest) di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan 

pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan 

agenda kegiatan. 

Telah dikemukakan bahwa, kata kunci dari pengertian partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan adalah adanya kesukarelaan (anggota) 

masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan 

pembangunan  

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk 

berpartisipasi, menurut Dusseldrop dalam buku Pemberdayaan 

Masyarakat yang dikarang Totok dan Poerwoko dihalaman 87. 

membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut: 



(1) Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena 

motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya 

sendiri 

(2) Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena 

terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, 

dorongan) dari luar. Meskipun yang bersangkutan tetap memiliki 

kebebasan penuh untuk berpartisipasi 

(3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang 

tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya 

warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan 

untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh 

masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta khawatir akan tersisih 

atau dikucilkan masyarakatnya 

(4) Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran 

serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau 

menderita kerugian atau tidak memperoleh bagian manfaat dari 

kegiatan yang dilaksanakan 

Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang 

dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau 

ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan 

Dibeberapa jenjang kesukarelaan tersebut pasti anggota pernah 

mengalami salah satunya walupun begitu tetap saja berpartisipasi hanya 

saja motivasinya yang berbeda dan hasil yang akan didapatnya. 

b. Tahap Pelaksanaan 



Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu 

kebijakan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan 

sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan 

meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan 

setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat 

mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.41 

Tahap ini yang merupakan tahap terpenting dalam suatu program, 

sebab inti dari program adalah pelaksanaanya. Pengurus menyiapkan 

barang yang sudah disepakati dalam RAT yang dibutuhkan oleh anggota 

dengan memesannya melalui distributor dan juga anggota, pegawai 

membereskan barang-barang yang sudah ada pada tempat yang sudah 

disediakan oleh pengurus. Dari 144 yang aktif dalam pertokoan hanya 

ada beberapa orang yang menjual barang atau makanannya ke koperasi 

dan yang lainnya hanya transaksi beli saja. 

Sedangkan monitoring hanya dilakukan paling lama 1 bulan, tapi 

tidak perlu waktu 1 bulan jika stock habis tergantung ketersediaan. 

c. Pemasaran Produksi 

Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik karangan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato 

halaman 76. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk 

memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan 

diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam 

memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu 
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keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat 

memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana 

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat 

diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju 

suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. 

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara 

lain mencangkup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. 

Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme 

produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. 

Dalam hal mekanisme produksi, masyarakat memiliki sumber 

daya produksi yang antara lain mencakup lahan, ternak, modal, 

peralatan usaha serta tenaga kerja. 

Maka dari itu peningkatan sumberdaya produksi menjadi sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan suatu koperasi, tapi nyatanya produk 

yang dihasilkan oleh para anggota sendiri tergolong sangat sedikit sekali 

yang berpartisipasi dalam hal memproduksi barang/ makanan yang 

dihasilkan. Itu dikarenakan kurangnya perhatian para pengurus KHKS 

dalam hal pelatihan yang diberikan kepada anggota dalam bidang 

kerajinan dan tataboga untuk menaikkan taraf ekonomi anggota dan 

meningkatkan sumberdaya manusianya. 

Proses dalam pemasaran hasil buatan anggota koperasi dari 

makanan atau kerajinan yaitu hanya melalui pertokoan koperasi saja 



tidak dari bazaar ataupun pameran-pameran, mempromosikan kepada 

teman-teman anggota yang bukan bagiannya (masyarakat biasa) 

menyampaikannya dari mulut kemulut. 

Selain dalam bentuk minimarket pemberdayaan yang dilakukan 

KHKS adalah dengan mengadakan pelatihan kursus menjahit dimana 

para anggota diberikan  pelatihan menjahit dimana nantinya hasil dari 

menjahit tersebut dijual dikoperasi dalam bentuk seragam sekolah. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor 

Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera pada hari selasa tanggal 8 januari 

2019 pada pukul 17.45 WIB dengan Ketua Koperasi Harapan Keluarga 

Sejahtera Mas Eka Wildanu mengenai Proses pemberdayaan ekonomi 

anggota koperasi, beliau menjelaskan bahwa: 

“Proses dari perencanaan yang dilakukan KHKS yaitu Dalam 
RAT ini anggota akan didata siapa saja yang akan menitipkan 
barangnya kekoperasi untuk dipasarkan di KHKS, menetapkan 
harga jual, produk/ barang apa saja yang akan dipasarkan, dan 
menetapkan berapa persen pembagian hasil usaha yang 
diperoleh”. 

Mas Eka selaku Ketua KHKS pada hari Senin tanggal 8 januari 

2019 pukul 17.50 WIB menambahkan penjelasan sebagai berikut: 

“Dalam pemberdayaan anggota, koperasi mengadakan 
pemberdayaan melalui pelatihan menjahit, dimana alat-alat dan 
bahan-bahan untuk menjahit disediakan oleh koperasi, yang 
kemudian hasilnya dibeli oleh koperasi untuk dijual kembali ke 
anggota koperasi dan masyarakat sekitar”. 

Mba Rima selaku karyawan KHKS pada hari senin tanggal 7 

januari 2019 di kantor koperasi pada pukul 16.51 WIB, menjelaskan 

bahwa: 

“Perekrutan anggota dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit, 
adanya simpanan wajib sebesar Rp.5000/bulan, simpanan pokok 



Rp.100.000/selama menjadi anggota, dan simpanan sukarela 
seikhlasnya, dikoperasi menjual sembako, ATK, seragam sekolah. 
Seragam sekolahnya dari anggota koperasi loh, dulu kan ada 
pelatihan menjahit, setelah bisa mereka membuat seragam 
sekolah dan dijual disini”. 

 

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Qonaah selaku anggota 

koperasi dalam wawancara pada hari senin tanggal 7 januari 2019 pukul 

16.08 WIB menjelaskan bahwa: 

“Diberikan alat dan mesin jahit, Adanya pelatihan menjahit, ibu 
diberikan bahan oleh pak eka untuk dijahit menjadi seragam 
sekolah, kemudian dijual ke koperasi.” 

Ibu Ani selaku Anggota koperasi dalam wawancara pada hari 

senin tanggal 7 januari 2019 pukul 16.25 WIB menjelaskan bahwa: 

“Bisa meminjam di koperasi tanpa bunga, dan potongan, serta 
tidak adanya jaminan seperti di tempat lain. Selain pinjaman uang 
dikoperasi juga boleh mengambil barang terlebih dahulu kalau 
tidak memiliki uang”.  
 
Peneliti juga menanyakan pemberdayaan anggota koperasi 

membantu perekonomian anggota atau tidak, berikut penjelasan mas eka 

selaku ketua koperasi harapan keluarga sejahtera menjelaskan bahwa: 

 
“Mudah-mudahan bisa membantu, bisa buat memenuhi kebutuhan 
dan tambahan pendapatan buat memenuhi perlengkapan anak 
Sekolah seperti seragam dan alat tulis.kalau bisa buat seragam 
sendiri kan enak tuh karena kalau koperasi ada keuntungan  juga 
buat anggota lagi kan.” 

  Mba Rima selaku karyawan koperasi harapan sejahtera  yang 

diwawancarai pada hari senin tanggal 7 januari 2019 di kantor koperasi 

pada pukul 16.51 WIB menjelaskan bahwa: 

“Kalau menurut saya sih kayaknya cukup membantu ya mas,kan 
bisa dapat penghasilan juga dari bikin seragam sekolah” 

 



  Ibu qanaah selaku anggota koperasi harapan keluarga sejahtera 

menjelaskan bahwa: 

“Merasa terbantu, disamping untuk mengisi kegiatan, ibu juga 
mendapat penghasilan tambahan dari hasil menjahit.” 

 
Ibu ani selaku anggota koperasi harapan keluarga sejahtera 

menjelaskan bahwa: 

“Alhamdulillah cukup membantu saya mas” 
 
Berdasarkan penyampaian dari hasil wawancara kepada  

responden menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ekonomi anggota 

di Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera berjalan dengan perencanaan 

dan pelaksanaan yang cukup baik dan juga cukup membantu 

perekonomian anggota. 

 

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan KHKS 

Pembangunan koperasi sendiri dapat diartikan sebagai proses 

perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna 

mencapai kesejahteraan anggotanya. Jika suatu koperasi mengalami 

hambatan maka tertund adalah pencapain tersebut. 

Dalam proses pemberdayaan terkadang memang tidak selalu 

berjalan dengan mulus dan lancar. Ada saja hambatan yang akan 

dihadapi oleh koperasi yang ingin berkembang seperti halnya KHKS, di 

antaranya sebagai berikut: 

 

 



a. Partisipasi anggota dalam koperasi 

Banyak dari anggota yang tidak terlalu aktif dalam koperasi seperti 

transaksi jual/ beli, jasa perkreditan kendaraan dan pembayaran listrik, 

simpanan, dan hadir dalam RAT. Semua itu ada alasannya yaitu karena: 

1) Tempat tinggal yang jauh dari koperasi atau pindah ke tempat yang 

jauh 

2) Sebagian dari anggota belum mengetahui hak dan kewajiban mereka 

sebagai anggota, yang menyebabkan anggota hanya bergabung saja 

ke koperasi dan setelah itu tidak ada kabarnya lagi (tidak aktif). 

3) Jarak antara toko koperasi dengan jarak mini market yang lebih dekat 

dengan rumah dan kelengkapannya lebih lengkap dari koperasi 

menjadikan masyarakat khususnya anggota lebih memilih mini 

market dibanding koperasi. 

b. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama 

dengan koperasi 

Banyaknya badan usaha lain adalah salah satu pesaing berat 

koperasi, seperti mini market yang menjamur hampir di sudut desa. 

KHKS pun mengalami hal yang sama dimana di tempat koperasi 

membangun usahanya tidak jauh dari sana ada mini market sekitar 20 

meter. Walaupun usaha koperasi ini sudah mendekati seperti halnya 

mini market yang lain, sudah ada tampilan depan seperti mini market. 

Tapi sayangnya hanya kelengkapan barangnya saja yang kurang dan 

tempatnya tidak terlalu besar, karena kantor koperasi ada di dalam toko. 



Dalam menanggapi pesaing kita harus mempunyai trik-trik khusus, 

trik- trik/langkah khusus tersebut dapat kita lakukan dengan cara melalui 

harga barang/jasa, sistem kredit dan pelayanan yang maksimum. 

Mungkin koperasi sulit untuk bermain dalam harga, tapi hal ini dapat 

dilakukan dengan cara sistem kredit, yang pembayarannya dapat 

dilakukan dalam waktu mingguan ataupun bulanan tergantung 

perjanjian. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dapat menarik 

perhatian masyarakat untuk menjadi anggota. 

c. Kualitas Sumber Daya yang terbatas 

Koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu 

bisa disebabkan Sumber Daya Manusia yang kurang. Sumber daya 

manusia yang dimaksud adalah pengurus koperasi. 

Seperti yang sering dijumpai, pengurus koperasi biasanya 

merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan, 

kondisi seperti inilah yang menyebabkan ketidakfokusan terhadap 

pengelolaan koperasi itu sendiri.  

Perlu dilakukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda 

melalui pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi. 

Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung 

perkembangan koperasi. Partisipasi akan meningkatkan rasa tanggung 

jawab sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

d. Perhatian pemerintah 

Pemerintah harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi 

sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bisa mendapat 



bantuan dari pemerintah, misalnya saja membantu penyaluran dana 

untuk koperasi. Akan tetapi pemerintah juga jangan terlalu mencampuri 

kehidupan koperasi terutama hal-hal yang bersifat menghambat 

pertumbuhan koperasi. Pemerintah hendaknya membuat kenijakan- 

kebijakan yang dapat membantu perkembangan koperasi. 

e. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat 

khususnya anggota. 

Kurangnya fasilitas pun menjadi sesuatu yang fital dalam 

perdagangan karena kelengkapan menjadi nilai tambah bagi usaha yang 

sedang berjalan demi keberlangsungan usahanya. KHKS mengalami itu 

karena modal yang kurang mendukung membuat KHKS  menjadi 

bingung untuk memenuhi kebutuhan tokonya. 

Upaya yang sudah dilakukan oleh koperasi adalah dengan 

memberikan pengarahan melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan 

selebihnya melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas, dan juga 

koperasi berupaya selalu meningkatkan kinerja pengurus agar 

mendapatkan hasil yang terbaik dengan memberikan pelatihan kepada 

pengurus. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor 

Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera pada hari selasa tanggal 8 januari 

2019 pada pukul 17.45 WIB dengan Ketua Koperasi Harapan Keluarga 

Sejahtera Mas Eka Wildanu mengenai faktor-faktor penghambat        

pemberdayaan ekonomi anggota koperasi, beliau menjelaskan bahwa: 

“Faktor penghambat diantaranya kurangnya partisipasi anggota 
dalam koperasi yaitu Tempat tinggal yang jauh dari koperasi atau 



pindah ke tempat yang jauh, kurangnya tanggung jawab dari 
anggota untuk memajukan koperasi, jaraknya yang lebih dekat 
dengan toko lain dibandingkan dengan toko koperasi, adanya 
usaha yang serupa dengan KHKS di daerah tersebut yang keadaan 
tokonya lebih baik dari KHKS dan juga lebih lengkap barang-
barangnya, kendalanya juga dipemasaran”. 

Mba Rima selaku karyawan Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

pada hari senin tanggal 7 januari 2019 di kantor koperasi pada pukul 

16.51 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Jaraknya yang lebih dekat dengan toko lain dibandingkan 
dengan toko koperasi, adanya usaha yang serupa di daerah 
tersebut yang keadaan tokonya lebih baik dari koperasi dan juga 
lebih lengkap barang-barangnya”. 

 

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Qonaah selaku anggota 

Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera dalam wawancara pada hari senin 

tanggal 7 januari 2019 pukul 16.08 WIB menjelaskan bahwa: 

“Yang dirasakan Kurangnya mesin jahit, soalnya ditempat ibu 
mesin jahitnya Cuma ada dua jadi ganti-gantian dengan ibu-ibu 
yang lain kalau ingin menjahit tuh”  

Ibu Ani selaku anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

dalam wawancara pada hari senin tanggal 7 januari 2019 pukul 16.25 

WIB menjelaskan bahwa: 

“Jaraknya terlalu jauh dari rumah, apalagi kalau ada kebutuhan 
mendadak.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari pihak ketua koperasi,karyawan 

dan anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera menunjukkan bahwa 

faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi anggota adalah 

kurangnya partisipasi dan kurangnya tanggung jawab dari anggota untuk 

memajukan koperasi serta pemasaran juga menjadi kendala karena 

produk  hanya dijual dan dipasarkan dikoperasi saja. 



Peneliti juga menanyakan mengenai upaya mengatasi faktor-

faktor penghambat dalam memberdayakan Anggota Koperasi.Berikut 

penjelasan mas eka selaku Ketua Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

pada hari selasa tanggal 8 januari 2019 pada pukul 17.48 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Mendirikan unit koperasi dalam bentuk warung,toko klontong 
yang dekat dengan anggota-anggota koperasi yang rumahnya jauh 
dengan koperasi induk, diperbolehkannya anggota untuk 
meminjam di koperasi, baik itu berupa uang atau barang.” 

 

Mba Rima selaku karyawan Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

pada hari senin tanggal 7 januari 2019 di kantor koperasi pada pukul 

16.51 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Ada semacam unit koperasi jadi ada warung-warung yang     
belanjanya ngambilmya dari sini dengan harga grosir ya untuk 
memudahkan anggota yang lain yang tempat tinggalnya jauh agar 
bisa membeli barang dari koperasi ini.” 

 

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Qonaah selaku anggota 

Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera dalam wawancara pada hari senin 

tanggal 7 januari 2019 pukul 16.08 WIB menjelaskan bahwa: 

“Ibu tidak tahu kalo itu sih, ibu sih pengennya mesin jahitnya klo 
bisa ditambah aja gitu.” 

 

Ibu Ani selaku anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

dalam wawancara pada hari senin tanggal 7 januari 2019 pukul 16.25 

WIB menjelaskan bahwa: 

“Saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan ke mas eka nya 
langsung mas” 

 
 



Berdasarkan hasil wawancara dari pihak ketua koperasi,karyawan 

dan anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera menunjukkan bahwa 

upaya mengatasi faktor-faktor penghambat dalam memberdayakan Anggota 

Koperasi yaitu dengan mendirikan unit koperasi ditempat-tempat anggota 

koperasi yang rumahnya jauh dari koperasi dengan demikian pemasaran 

produk dari koperasi semakin luas dan menjangkau anggota yang 

terkendala dengan jarak rumah yang jauh tanpa harus datang langung ke 

koperasi untuk membeli barang di koperasi. 

Beberapa data dan informasi dari pihak ketua koperasi,karyawan 

dan anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera mengenai Apakah 

Pemberdayaan yang dilakukan koperasi bisa dijadikan alternatif 

mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Greged, berikut penjelasan 

mas eka selaku Ketua Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  pada hari 

selasa tanggal 8 januari 2019 pada pukul 17.48 WIB, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Bisa,ya meskipun tidak signifikan mengurangi kemiskinan 
paling mengurangi sedikit-sedikitlah karena tujuan awal 
dibentuknya koperasi ini juga agar bisa membantu khususnya 
anggota yang kurang mampu sedikit-sedikit terentas dari 
kemiskinan.” 

Mba Rima selaku karyawan Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

pada hari senin tanggal 7 januari 2019 di kantor koperasi pada pukul 

16.51 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Bisa kayaknya walaupun tidak banyak,koperasi juga hanya 
sebatas membantu seadanya membantu kecil-kecilan lah 
ibaratnya bagi anggota yang membutuhkan bantuan.” 

Ibu Qonaah selaku anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera 

dalam wawancara pada hari senin tanggal 7 januari 2019 pukul 16.08 



WIB menjelaskan bahwa: 

“Mungkin aja bisa,orang-orang kaya ibu merasa terbantu dengan 
adanya pelatihan menjahit dan kalau sedang butuh apa-apa bisa ke 
koperasi.” 

Ibu Ani selaku anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera  

dalam wawancara pada hari senin tanggal 7 januari 2019 pukul 16.25 

WIB menjelaskan bahwa: 

                             “Mungkin bisa aja mas.” 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak ketua koperasi,karyawan 

dan anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera menunjukkan bahwa 

Pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera bisa 

dijadikan alternatif mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Greged 

walaupun tidak signifikan dan hanya mengurangi sedikit-sedikit tetapi 

dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Harapan 

Keluarga Sejahtera setidaknya sedikit membantu dan berperan serta 

dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih banyak kekurangan dan 

kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 

1. Keterbatasan peneliti mengenai analisis data yang diperoleh dari sampel, 

maka ada kemungkinan kesalahan pada pengolahan data. 

2. Keterbatasan peneliti mengenai biaya dan waktu yang kurang maksimal 

akibat bentrok antara kerja dan penelitian, maka ada kemungkinan 

kesalahan pada pengolahan data yang kurang maksimal. 

3. Akibat dari keterbatassan berbagai faktor diatas maka penelitian ini masih 

banyak kekurangannya, untuk itu peneliti dengan senang hati menerima 



kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini. 

4. Penelitian ini berlaku untuk sumber data yang terdapat di unit Koperasi 

Keluarga Harapan Sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti melalui 

pengumpulan data yang didapat dari observasi dan wawancara kepada 

pengurus kopersi harapan keluarga Sejahtera, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses dari perancanaan yang dilakukan KHKS yaitu Dalam RAT ini 

anggota akan didata siapa saja yang akan menitipkan barangnya kekoperasi 

untuk dipasarkan di KHKS, menetapkan harga jual, produk/ barang apa 

saja yang akan dipasarkan, dan menetapkan berapa persen pembagian hasil 

usaha yang diperoleh. Pelaksanaannya yaitu Pengurus menyiapkan barang 

yang sudah disepakati dalam RAT yang dibutuhkan oleh anggota dengan 

memesannya melalui distributor, pegawai membereskan barang-barang 

yang sudah ada pada tempat yang sudah disediakan oleh pengurus.proses 

pemberdayaan anggota koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan 

menjahit sehingga anggota mempunyai keterampilan membuat pakaian 

yang kemudian bisa dijual dikoperasi yang keuntungannya diperuntukkan 

bagi anggota lagi. 

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan KHKS ada dua, Faktor 

penghambat pertama, kurangnya partisipasi anggota koperasi meliputi: 

Tempat tinggal yang jauh dari koperasi atau pindah ke tempat yang jauh, 

kurangnya tanggung jawab dari anggota untuk memajukan koperasi, 

jaraknya yang lebih dekat dengan toko lain dibandingkan dengan toko 
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koperasi. Kedua, adanya usaha yang serupa dengan KHKS di daerah 

tersebut yang keadaan tokonya lebih baik dari KHKS dan juga lebih 

lengkap barang-barangnya. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa meningkatkan serta 

memotivasi Koperasi KHKS. Saran-saran yang dapat dikemukakan antara 

lain: 

1. Dikarenakan banyak juga toko yang sejenis dengan koperasi,diharapkan 

koperasi bisa lebih meningkatkan kelengkapan barang yang ada di toko  

agar bisa menarik perhatian lebih banyak angota untuk membeli dikoperasi, 

dan memperawat bangunannya agar terlihat lebih bagus. 

2. Dikarenakan banyak anggota yang tempat tinggalnya jauh dari koperasi 

diharapkan  pengurus koperasi lebih memperhatikan anggotanya dengan 

cara memonitor anggotanya. Apa saja yang diperlukan dan yang bisa 

koperasi bantu, misalnya dengan membuka sub unit didaerah-daerah guna 

menjangkau anggota yang tempat tinggalnya jauh, dengan adanya 

pengawasan yang berkesenambungan diharapkan koperasi menjadi  lebih 

dekat dengan anggotanya agar anggota merasa diperhatikan oleh koperasi. 

3. Diharapkan pengurus bisa memberikan tambahan pelatihan kepada anggota 

khususnya dalam bidang kerajinan untuk memvariasikan hasil 

kerajinannya, menambah produksi kerajinan, dan melatih anggota yang 



tadinya tidak bisa apa-apa menjadi mempunyai keterampilan untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. 

4. Bagi peneliti diharapkan bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari 

program pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi harapan keluarga 

sejahtera sebagai bahan edukasi bagi peneliti agar kelak bisa berkontribusi 

dimasyarakat khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. 
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SekretariatKoperasiHarapanKeluarga Sejahtera Greged Cirebon 
Merangkapjenisusahaperdaganganperlengkapansekolahdansembako 

 

Jenis Usaha Koperasi KHKS biro perjalanan domestic 

danluarnegerisertapenyelenggaraperjalananumroh& haji khusus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KunjungandariBapakSunjayaBupatiKab.Cirebon di 

stand koperasi KHKS dalamacara HUT Koperasi 69 

Tahun, 18 Juli 2016 bertempat di DinasKoperasi& 

UMKM Kab. Cirebon 

KunjungandariBapakNi’amullahKoordinatorKabupate

n Cirebon Program 

KeluargaHarapanKementerianSosial RI di stand 

koperasi KHKS dalamacara HUT Koperasi 69 Tahun, 18 

KegiatanSosialRamadhanbersamaAnakYatim Se 

KecamatanGregeddilaksanakanpadatanggal 14 Juni 

2016 dihadirisekitar 400 

anakYatimkategoridalamkandunganhinggausia 13 

Motivasikepadaanak-anakdanibunya / 

pengasuhanaktersebutdenganmemberikancara-

caraislamuntukhidupmandiri yang 

dipanduolehBapakDangi (SekjenKarangTarunaKab. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoanakYatimbersamaKetua KHKS 

turutdihadiriKepalaBidangPemulihanSosialDinas

SosialKab. Cirebon (ujungsebelahkanan), Camat, 

KegiatanSosialbagisembakokepadajompokurang

mampu 

 

KetuaKoperasiKHKSEkaWildanudiundangmenjadipembi

caradalamacaraTalkshowSolusiPengembangan UMKM 

bersamaKepalaDinasKoperasi& UMKM Kab. Cirebon di 

Studio Radar Cirebon TVtgl 01 Nopember 2016 

Pengurus KHKS 

TotonSulthonimenjadipembicaradalamacaraBimbinga

nTeknis KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Gedung 

PGRI Kab Cirebon, 08 Oktober 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatansosialinimengutamakanmotivasikepadaanak-anakdanibunya / 

pengasuhanaktersebutdenganmemberikancara-caraislamuntukhidupmandiri 

yang dipanduolehBapakDangi (SekjenKarangTarunaKab. Cirebon) 

BapakUdin (sebelahkanan)perwakilandariDinasKoperasidan UMKM 

turutsertamenghadirikegiatansosialbersamaanakyatim, 

danmemberikansemangatkepadaanak-



Tringulasi Data Wawancara 

Nama   : Eka Wildanu, M.Si 

Jabatan  : Ketua Koperasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 8 Januari 2019 

Tempat  : Kantor Koperasi 

No Instrumen Jawaban 

1 Bagaimana Proses 

pemberdayaan ekonomi 

Anggota melalui 

Koperasi Harapan 

Keluarga Sejahtera? 

Proses dari perencanaan yang dilakukan KHKS 

yaitu Dalam RAT ini anggota akan didata siapa 

saja yang akan menitipkan barangnya 

kekoperasi untuk dipasarkan di KHKS, 

menetapkan harga jual, produk/ barang apa saja 

yang akan dipasarkan, dan menetapkan berapa 

persen pembagian hasil usaha yang diperoleh. 

Dalam pemberdayaan anggota, koperasi 

mengadakan pemberdayaan melalui pelatihan 

menjahit, dimana alat-alat dan bahan-bahan 

untuk menjahit disediakan oleh koperasi, yang 

kemudian hasilnya dibeli oleh koperasi untuk 

dijual kembali ke anggota koperasi dan 

masyarakat sekitar 

2 Apakah Program 

tersebut membantu 

perekonomian anggota? 

Mudah-mudahan bisa membantu, bisa buat 

memenuhi kebutuhan dan tambahan 

pendapatan buat memenuhi perlengkapan anak 

Sekolah seperti seragam dan alat tulis.kalau 

bisa buat seragam sendiri kan enak tuh karena 

kalau koperasi ada keuntungan  juga buat 

anggota lagi kan 

3 Faktor-faktor Apa saja 

yang menghambat 

Koperasi dalam 

memberdayakan 

Faktor penghambat diantaranya Partisipasi 

anggota dalam koperasi yaitu Tempat tinggal 

yang jauh dari koperasi atau pindah ke tempat 

yang jauh, kurangnya tanggung jawab dari 



Anggota Koperasi? anggota untuk memajukan koperasi, jaraknya 

yang lebih dekat dengan toko lain 

dibandingkan dengan toko koperasi, adanya 

usaha yang serupa dengan KHKS di daerah 

tersebut yang keadaan tokonya lebih baik dari 

koperasi ini dan juga lebih lengkap barang-

barangnya.kendalanya juga dipemasaran 

4 Upaya apa saja yang 

dilakukan Koperasi 

dalam menyelesaikan 

Faktor-faktor 

penghambat tersebut? 

Mendirikan unit koperasi dalam bentuk 

warung,toko klontong yang dekat dengan 

anggota-anggota koperasi yang rumahnya jauh 

dengan koperasi induk, diperbolehkannya 

anggota untuk meminjam di koperasi, baik itu 

berupa uang atau barang. 

5 Apakah Pemberdayaan 

yang dilakukan 

koperasi bisa dijadikan 

alternatif mengurangi 

tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Greged? 

Bisa,ya meskipun tidak signifikan mengurangi 

kemiskinan paling mengurangi sedikit-

sedikitlah karena tujuan awal dibentuknya 

koperasi ini juga agar bisa membantu 

khususnya anggota yang kurang mampu 

sedikit-sedikit terentas dari kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tringulasi Data Wawancara 

Nama   : Rima 

Jabatan  : karyawan Koperasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 7 Januari 2019 

Tempat  : Kantor Koperasi 

No Instrumen Jawaban 

1 Bagaimana Proses 

pemberdayaan 

ekonomi Anggota 

melalui Koperasi 

Harapan Keluarga 

Sejahtera? 

Perekrutan anggota dengan persyaratan yang 
tidak terlalu rumit, adanya simpanan wajib 
sebesar Rp.5000/bulan, simpanan pokok 
Rp.100.000/selama menjadi anggota, dan 
simpanan sukarela seikhlasnya,dikoperasi 
menjualsembako,ATK,seragam sekolah.seragam 
sekolahnya dari anggota koperasi loh,dulu kan 
ada pelatihan menjahit,setelah bisa mereka 
membuat seragam sekolah dan dijual disini”. 
 

2 Apakah Program 

tersebut membantu 

perekonomian 

anggota? 

Kalau menurut saya sih kayaknya cukup 
membantu ya mas,kan bisa dapat penghasilan 
juga dari bikin seragam sekolah 

3 Faktor-faktor Apa saja 

yang menghambat 

Koperasi dalam 

memberdayakan 

Anggota Koperasi? 

Jaraknya yang lebih dekat dengan toko lain 

dibandingkan dengan toko koperasi, adanya 

usaha yang serupa dengan KHKS di daerah 

tersebut yang keadaan tokonya lebih baik dari 

koperasi dan juga lebih lengkap barang-

barangnya 

4 Upaya apa saja yang 

dilakukan Koperasi 

dalam menyelesaikan 

Faktor-faktor 

penghambat tersebut? 

ada semacam unit koperasi jadi ada warung-

warung yang belanjanya ngambilmya dari sini 

dengan harga grosir ya untuk memudahkan 

anggota yang lain yang tempat tinggalnya jauh 

agar bisa membeli barang dari koperasi ini. 

5 Apakah 

Pemberdayaan yang 

dilakukan koperasi 

Bisa kayaknya walaupun tidak banyak,koperasi 

juga hanya sebatas membantu seadanya 

membantu kecil-kecilan lah ibaratnya bagi 



bisa dijadikan 

alternatif mengurangi 

tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Greged? 

anggota yang membutuhkan bantuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tringulasi Data Wawancara 

Nama   : Qonaah 

Jabatan  : Anggota Koperasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 7 Januari 2019 

Tempat  : Rumah Anggota Koperasi 

No Instrumen Jawaban 

1 Bagaimana Proses 

pemberdayaan 

ekonomi Anggota 

melalui Koperasi 

Harapan Keluarga 

Sejahtera? 

Diberikan alat dan mesin jahit, Adanya pelatihan 

menjahit, anggota koperasi diberikan bahan untuk 

dijahit menjadi seragam sekolah, kemudian dijual 

ke koperasi  

2 Apakah Program 

tersebut membantu 

perekonomian 

anggota? 

Merasa terbantu, disamping untuk mengisi 

kegiatan, ibu juga mendapat penghasilan 

tambahan dari hasil menjahit. 

3 Faktor-faktor Apa 

saja yang 

menghambat 

Koperasi dalam 

memberdayakan 

Anggota Koperasi? 

Yang dirasakan Kurangnya mesin jahit,soalnya 

ditempat ibu mesin jahitnya Cuma ada dua jadi 

ganti-gantian dengan ibu-ibu yang lain kalau ingin 

menjahit tuh. 

4 Upaya apa saja yang 

dilakukan Koperasi 

dalam 

menyelesaikan 

Faktor-faktor 

penghambat 

tersebut? 

Ibu tidak tahu kalo itu sih,ibu sih pengennya 
mesin jahitnya  klo bisa ditambah aja gitu. 
 

5 Apakah 

Pemberdayaan yang 

Mungkin aja bisa,orang-orang kaya ibu merasa 
terbantu dengan adanya pelatihan menjahit dan 
kalau sedang butuh apa-apa bisa ke koperasi.  



dilakukan koperasi 

bisa dijadikan 

alternatif 

mengurangi tingkat 

kemiskinan di 

Kecamatan Greged? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tringulasi Data Wawancara 

Nama   : Ani 

Jabatan  : Anggota Koperasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 8 Januari 2019 

Tempat  : Rumah Ibu Qonaah 

No Instrumen Jawaban 

1 Bagaimana Proses 

pemberdayaan 

ekonomi Anggota 

melalui Koperasi 

Harapan Keluarga 

Sejahtera? 

Bisa meminjam di koperasi tanpa bunga, dan 

potongan, serta tidak adanya jaminan seperti di 

tempat lain. Selain pinjaman uang juga anggota 

boleh mengambil barang terlebih dahulu kalau 

tidak memiliki uang 

2 Apakah Program 

tersebut membantu 

perekonomian 

anggota? 

Alhamdulillah cukup membantu saya mas 

3 Faktor-faktor Apa 

saja yang 

menghambat 

Koperasi dalam 

memberdayakan 

Anggota Koperasi? 

Jaraknya terlalu jauh dari rumah, apalagi kalau 

ada kebutuhan mendadak. 
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	PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI HARAPAN KELUARGA SEJAHTERA SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA NANGGELA KEC. GREGED KABUPATEN CIREBON  
	 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI HARAPAN KELUARGA SEJAHTERA SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA NANGGELA KEC. GREGED KABUPATEN CIREBON”. Beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik. 
	PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI HARAPAN KELUARGA SEJAHTERA SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA NANGGELA KEC. GREGED KABUPATEN CIREBON 
	Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan serta koreksi terhadap penulian skripsi dari Ahmad hanafi Nomor induk mahasiswa 2014.1.3.00136 yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Greged Kabupaten Cirebon”. Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosahkan. 
	Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
	BAB II 
	LANDASAN TEORITIS 
	A. Deskripsi Teoretik 
	1. Pemberdayaan 
	a. Pengertian Pemberdayaan 
	b. Strategi Pemberdayaan 
	Pemberdayaan dibagi menjadi tiga strategi pokok yaitu: 
	1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat; 
	2) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat; 
	3) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat. 
	c. Tujuan Pemberdayaan 
	Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu- individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka.  
	Dalam beberapa kasus, pengembangan masyarakat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan-kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan.  
	d. Tahap-Tahap Kegiatan Pemberdayaan 
	Dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, (planned change) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam tujuh kegiatan pokok yaitu: 
	1) Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosio-budaya, ekonomi, dan politik; 
	2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosio- budaya dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya; 
	3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dialakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi; 
	4) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, naional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”; 
	5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosio-budaya, dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji- coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resikoatau korbanan yang terkecil; 
	6) Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll.) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indigenous technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya; 
	7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (grassroots) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.  
	e. Konsep Pemberdayaan 
	Konsep pemberdayaan ini berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar (bargaining position) masyarakat terhadap  negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan ketiga, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah; dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. 
	Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan menemukenali (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Kedua, penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendirin untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah ditemukenali. Secara eksternal, pemberdayaan memerlukan upaya- upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi-polotik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan – peraturan pemerintah dan pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan kuat.  
	f. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 
	 Muncul prinsip-prinsip pemberdayaan: 
	1) Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaikidan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya; 
	2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain; 
	3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau menngharapkan dukungan pihak luar; 
	4) Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholder sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan; 
	5) Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan; 
	6) Demokrasi, yang memberika hak kepada semua pihak untukmengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesema stakeholder; 
	7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan; 
	8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme; 
	9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun; 
	10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.  
	2. Pemberdayaan Ekonomi 
	b. Pemberdayaan Ekonomi 
	3. Koperasi 
	b. Fungsi Peran Koperasi 
	Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. 
	1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
	2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat 
	3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan katahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 
	4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  
	c. Prinsip-Prinsip Koperasi 
	Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. 
	1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  
	Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi, menngandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. 
	2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  
	Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. 
	3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.  
	Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi . 
	4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
	Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. 
	5) Kemandirian. 
	Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, dan usaha sendiri.  
	d. Nilai Dasar Koperasi 
	Koperasi memiliki tiga aspek utama yaitu ekonomi, moral, dan bisnis. Jika dicermati lebih lanjut, ketiga aspek ini merupakan sumber kekuatan untuk mengikat kerjasam antar anggota dalam koperasi. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai ciri pemilik dan pelanggannya adalah sama. Prinsip ini disebut  prinsip identitas. 
	Kongres ICA di Stockholm pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama koperasi yaitu: 
	1) Demokrasi (democracy). Prinsip ini menekankan pada keputusan-keputusan koperasi yang diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi. 
	2) Partisipasi (participation). Wujud nyata prinsip ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan dan lain-lain. 
	3) Kejujuran (honesty). Para penyelenggara koperasi mesti menunjukkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya. 
	4) Kepedulian (caring). Prinsip ini membarikan ciri khusus kepada koperasi sebagai oraganisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas di sekitar wilayah kerjanya. 
	Keempat dasar tersebut telah menjadi dasar pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para anggotanya. Kemmpat nilai tersebut secara implisit dapat menjadi pengikat non ekonomis dalam usaha koperasi yang pada akhirnya akan menegakkan identitas koperasi.  
	B. Hasil Penelitian yang Relevan 
	C. Kerangka Pemikiran 



