
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pengantar 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya, sehingga kegiatan 

Seminar Nasional dan Call for Paper (SENIMA 4) dapat terselenggara dengan baik. Kegiatan ini 

merupakan Agenda Tahunan dari serangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang jatuh pada 5 Oktober.  

Seminar Nasional dan Call for Paper (SENIMA 4) menjadi forum diskusi dan komunikasi para 

akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang manajemen. Perubahan lingkungan bisnis 

ditingkat regional ASEAN dengan pemberlakuan MEA membutuhkan pemimpin perusahaan 

yang memiliki entrepreneurial leadership (kepemimpinan berbasis kewirausahaan). 

Entrepreneurial leadership adalah kemampuan mengorganisir sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama menggunakan perilaku proaktif kewirausahaan dengan 

mengoptimalkan risiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab 

pribadi dan mengelola perubahan dalam lingkungan yang dinamis untuk kepentingan 

organisasi. 

Kontribusi sumber daya manusia pada sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran 

pimpinan yang ada didalamnya. Dengan basic entrepreneurial leadership seorang pemimpin 

diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dari setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

organisasi dengan menciptakan kondisi favorable bagi kebebasan dan keberanian menyatakan 

pendapat, pikiran, hasil penelitian, serta terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan yang 

dapat mendorong terciptanya inovasi dan ide-ide baru. Bertolak dari pemikirian tersebut, 

Jurusan Manajemen FE UNESA menyelenggarakan Seminar Nasional ke IV dengan tema 

“Optimalisasi Peran Financial Technology di Era Industri 4.0”. 

Diharapkan dengan kegiatan seminar ini dapat membekali para peserta seminar dengan 

perkembangan praktik entrepreneurial leadership yang lebih inovatif dan berkelanjutan pada 

era persaingan sehingga kagiatan ini dinilai sangat tepat untuk menyingkapi persaingan usaha 

saat ini. Kegiatan seminar dan call for paper ini terbuka bagi seluruh akademisi, praktisi, instansi 

pemerintah, LSM dan masyarakat umum yang ingin memaparkan hasil penelitian, pemikiran, 

maupun praktik-praktik terkait dengan entrepreneurial leadership. Seminar dan call for paper 

ini juga ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengenal implementasi 

ilmu manajemen dalam berbagai latar belakang situasi secara lebih dalam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada pihakpihak yang telah mendukung 

kegiatan ini. Ucapan terima kasih ini, secara khusus, kami sampaikan kepada kepada para 

narasumber, pihak sponsor, peserta dan pemakalah yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. 

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas dukungan para pimpinan dan staf Fakultas 

Ekonomi khususnya para dosen dan mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Surabaya yang bekerja keras demi kelancaran acara ini. 

Semoga kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi dunia akademik dalam membangun bangsa dan 

Negara Indonesia, terutama berkaitan dengan pengembangan Ilmu Manajemen di Indonesia. 
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Abstract 
The empowerment of the cooperative sector requires stakeholder involvement. The involvement of 
cooperative business sector stakeholders includes, among others, academics, business, government, or 

what is often better known as ABG in the concept of the "Triple Helix" Model. Stakeholder involvement in 
the empowerment of the cooperative business sector should ideally be done through a pattern of 
collaboration, coordination, synergy, and synchronization of the roles and functions of the stakeholders 

involved so that a comprehensive and integrated empowerment program can be carried out between the 
roles and functions of each stakeholder. In the real conditions that occur in the field so far, the 

involvement of the existing stakeholders in participating in empowering the cooperative business sector is 
still ongoing and is individual and less integrative between the stakeholders with one another. Indeed the 
empowerment of the cooperative business sector is a synergistic movement between various parties. But 

the government (government) still holds the biggest role in the empowerment effort. 
In East Java, the cooperative empowerment program has been carried out by both the government and 
formal institutions which are very concerned with the existence of the cooperative business sector in the 

national economy, but the tangible results felt by the cooperative business actors are still not maximal. 
Seeing this condition, it is necessary to have an effective model of cooperative empowerment for 
cooperatives in the management of MSME centers. 

This study aims to build a framework of cooperative models that is appropriate and effective in managing 
MSME centers in MSME centers in 5 cities/districts in East Java (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, 

and Madiun). The research method used is descriptive qualitative and uses purposive sampling in the 
determination of the sample, with a total of 100 respondents as cooperative business actors. 
The framework of an effective cooperative empowerment model in the management of MSME centers is a 

process of social engineering to reconstruct the empowerment model that has been carried out. The 
reconstruction of the cooperative empowerment model is expected to be able to improve the performance 
of cooperatives by following with the spirit of total reform of the cooperatives that have been carried out 

by the government, which includes: rehabilitation, reorientation, and development. 
The results showed that the implementation of institutional structure aspects in cooperatives perceived by 

cooperative business actors in mapping respondents' responses to statements in the questionnaire was an 
average value of 6.57% or the real conditions that exist showed a very low category. Implementation 
aspects of the optimization of the cooperative function are at an average value of 25.5% or the real 

conditions that exist show a low category. Implementation of aspects of building partnerships is at an 
average value of 15.8% or the real conditions that exist indicate a very low category. Implementation 
aspects of the utilization of information and communication technology are at an average value of 8.12% 

or the real conditions that exist indicate a very low category. And the implementation aspect of sustainable 
development is at an average value of 96.6% or the real conditions that exist indicate a very high 

category. Based on the results of the respondents' answers, the reconstruction and reorientation and 
changes to the paradigm of the cooperative empowerment model are needed in the management of MSME 
centers through the redesign of the economic resource optimization model, the redesign of the cooperative 

optimization model, and the redesign of the business sustainability model. 
Keywords: Optimization, Cooperative Empowerment Model, Management of MSME Centers 
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1. PENDAHULUAN 

Jawa Timur memiliki sebanyak 31.218 unit usaha koperasi, dari total tersebut jumlah 

koperasi aktif sebanyak 27.508 unit usaha koperasi, dan menempati posisi terbanyak dalam 

jumlah unit koperasi di bandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indoensia. Dengan 

kondisi ini, koperasi  di Jawa Timur seharusnya dapat memberikan sumbangan yang amat 

besar bagi struktur perekonomian Jawa Timur, akan tetapi sumbangan sektor koperasi ini 

masih kalah apabila dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh sektor usaha 

UMKM yang ada. Hal ini tentunya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 

dalam program pemberdayaan sektor usaha koperasi. Di Jawa Timur program pemberdayaan 

koperasi telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga formal yang 

memang sangat peduli dengan eksistensi sektor usaha koperasi dalam perekonomian 

nasional, namun hasil nyata yang dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha koperasi 

masih kurang maksimal. Melihat kondisi yang demikian ini, maka sangatlah diperlukan 

model pemberdayaan koperasi yang efektif bagi koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM. 

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan terus oleh karena itu dibutuhkan peran stakeholder secara 

komprehensif agar turut memainkan peranannya dalam upaya pemberdayaan sektor usaha 

koperasi sehingga sektor usaha koperasi diharapkan akan lebih mandiri, modern dan terbuka 

dan pada gilirannya sektor ini dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah persaingan 

masyarakat ekonomi Asean yang kian nyata dan transparan. 

Program pemberdayaan sektor usaha koperasi selama ini sebenarnya telah dilaksanakan 

oleh pemerintah bersama-sama stakeholder yang lain melalui : (1) Revitalissasi koperasi, (3) 

Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi. Arah dan tujuan program pemberdayaan 

sektor usaha koperasi  ini, semata-mata didalam kerangka untuk memperbaiki dan 

meningkatkan fungsi manajemen bagi para pelaku usaha sektor koperasi serta penataan dan 

penguatan struktur kelembagaan agar kinerjanya dapat lebih baik dan usaha yang 

dijalankannya dapat lebih berdaya saing. 

Namun demikian, manakala kita lihat kondisi pelaku usaha sektor koperasi pada 

umumnya di lapangan masih memiliki kinerja yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena 

berbagai macam alasan, diantaranya kurang didasari dengan prinsip-prinsip kewirausahaan, 

tidak didasarkan atas fungsi menejemen yang baik dalam pengelolaan usahanya, minimnya 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, kurangnya memiliki akses pasar, kurangnya dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam menunjang kegiatan 

operasi usahanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah struktur kelembagaan dalam 

koperasi kurang dapat mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan para anggotanya.  

Fungsi manajemen yang dihadapi pelaku usaha koperasi masih pada lima aspek yaitu: 

(a) aspek manajemen pemasaran, (b) aspek manajemen sumberdaya manusia, (c) aspek 

manajemen keuangan/akuntansi, (d) aspek sarana dan prasarana (IT) dan (e) aspek 

manajerial. Kelima aspek tersebut sampai saat ini belum memperoleh solusi secara holistik 

baik dari kalangan birokrasi/pemerintah, perguruan tinggi dan penggiat koperasi, sedangkan 

yang dilakukan saat sekarang adalah solusi yang bersifat parsial dan tidak dilakukan secara 

konsisten dan berkesinambungan sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat tuntas, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian secara holistik agar mampu “merumuskan model 
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pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra UMKM, sehingga mampu 

memberi kontribusi yang riil bagi pengembangan sentra UMKM dalam meningkatkan 

kemandirian usaha dan kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Timur. 

Lokasi Penelitian ini di lakukan pada sentra UMKM yang tersebar pada lima wilayah 

kota dan kabupaten di Jawa Timur (kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kota/kabupaten 

Mojokerto, kota/kabupaten Kediri dan kota/kabupaten Madiun). Pemilihan lokasi penelitian 

ini pada dasarnya di prioritaskan pada banyaknya pelaku usaha sektor koperasi dan UMKM. 

Tujuan daripada penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan model 

pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra UMKM, sehingga rumusan 

model pemberdayaan koperasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada sentra UMKM 

yang ada di 5 kota/kabupaten di Jawa Timur dan kota/kabupaten yang lainnya yang 

mempunyai karakteristik yang hampir sama. 

Struktur Kelembagaan 

Koperasi banyak dikembangkan untuk mengarahkan agar koperasi benar-benar 

menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan 

menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak 

sosial. Untuk dapat mewujudkan koperasi sebagai organisasi yang mantap, demokratis, 

otonom, partisipatif, dan berwatak sosial, maka sangatlah diperlukan penataan dalam struktur 

kelembagaannya seperti organisasi bisnis yang lain pada umumnya. 

Kelembagaan dalam konteks pemberdayaan koperasi diartikan sebagai organisasi atau 

pelaku ekonomi dimana ada transaksi yang dilakukan. Kelembagaan disini mengarah pada 

badan koperasi, usaha UMKM, dan juga lembaga pemerintah seperti dinas koperasi. 

Peningkatan penguatan kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan 

mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap 

gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. 

Peningkatan penguatan kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk 

menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat yang 

mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas 

untuk pembangunan dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk 

meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya 

mewujudkan tata kelembagaan yang lebih partisipatif dan transparan. 

Optimalisasi Fungsi Koperasi 

Optimalisasi fungsi koperasi berkaitan dengan sampai sejauh mana koperasi 

menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan aspek manajemen 

yang lain dalam kegiatan usahanya. Aspek-aspek manajemen usaha yang umum digunakan 

dalam menjalankan kegiatan usaha, antara lain : manajemen pemasaran, manajemen 

produksi/operasi, manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan/akuntansi. Dengan 

didasari oleh prinsip-prinsip ataupun aspek-aspek manajemen usaha yang baik, tentunya hal 

ini akan dapat menunjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi. 

Kemitraan Usaha 

Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 

membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan 
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dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau 

tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Kemitraan usaha adalah adanya 

hubungan kerjasama usaha diantara beberapa pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan 

dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan 

saling memperkuat. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika 

bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.Membangun kemitraan adalah 

upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menjalin hubungan kemitraan dengan pihak-pihak 

lain (stakeholder) dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi memiliki kekuatan untuk mengembangkan industri di semua sektor 

usaha dan mentransformasikan bagaimana bisnis dijalankan. Telah banyak perusahaan yang 

telah menggunakan kekuatan tersebut dalam melakukan pemikiran ulang untuk merancang 

dan melakukan dalam strategi bisnis, proses, dan praktek manajemennya dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil usaha yang luas dan berkesinambungan. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan usaha koperasi. 

Pengembangan Berkelanjutan 

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan 

anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, disamping itu juga terdapat 

tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu mampu menjaga keberlangsungan usahanya 

(survive) atau dapat bertahan dalam persaingan. Tujuan keberlanjutan usaha koperasi dapat 

diartikan sebagai maksimasi dari kesejahteraan anggota, yang merupakan nilai sekarang 

koperasi  terhadap prospek masa depannya. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, maka 

para pengelola koperasi harus menjalankan kegiatannya operasionalnya dengan sebaik-

baiknya dan berusaha meminimalkan gangguan-gangguan yang ada atau yang mungkin 

muncul. Dalam pandangan lain, keberlanjutan usaha ini sesuai dengan prinsip going concern 

yang memiliki anggapan bahwa perusahaan akan terus melakukan operasinya sepanjang 

proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Pengembangan berkelanjutan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh koperasi 

dalam melakukan pengembangan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. 

Koperasi 

Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan 

dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui 

pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Koperasi 

merupakan perusahaan dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau 

uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. 

Selain itu, koperasi sebagai perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada 

anggotanya (Soedjono 2002). 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi 

adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
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rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Gerakan Koperasi : Keseluruhan organisasi 

Koperasi dan kegaiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita 

Koperasi. 

Keberadan Koperasi sebenarnya juga merupakan pilar ekonomi nasional, selain BUMN 

dan Swasta. Tetapi sayang tidak semua koperasi dapat berkembang dengan baik. 

Perkembangan koperasi sering sekali tergantung pada para pengurus, begitu pengurus atau 

manajernya berganti maka kinerja koperasi tersebut ikut melorot. Koperasi sebagai salah satu 

pelaku ekonomi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional hingga saat ini 

masih jauh dari yang diharapkan, hal ini salah satu penyebabnya adalah undang-undang yang 

digunakan tidak memiliki kapasitas untuk membangun koperasi yang  sehat dan mandiri, 

selain itu kebijakan pelatihan perkoperasian yang mengandalkan bantuan pemerintah, 

melahirkan ketergatungan, sehingga daya kreatifitas menjadi tumpul untuk membangun diri 

sendiri lewat kemampuan sendiri. 

Selain itu masih terdapat beberapa faktor kelemahan yang menjadi penghambat 

kemajuan koperasi antara lain: Pertama, citra koperasi. Sejauh ini citra koperasi di 

masyarakat secara umum belum baik. Kedua, kemandirian koperasi. Pola pembinaan yang 

diterapkan selama ini telah menimbulkan ketergantungan koperasi pada program pemerintah. 

Ketiga, sumber daya manusia. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pengelola 

koperasi tentang teknis perekonomian, terutama hakikat dan ciri-ciri koperasi sebagai badan 

usaha. Keempat, manajemen. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) koperasi yang terbatas 

telah berdampak pada manajemen koperasi yang belum profesional. Keseluruhan fungsi 

manajemen belum dilaksanakan secara profesional, sehingga koperasi belum menunjukkan 

perkembangan dan kinerja yang memadai. Kelima, permodalan. Kemampuan pemupukan 

permodalan koperasi relatif masih sangat terbatas sebagai akibat partisipasi anggota dalam 

pemupukan modal koperasi yang sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran dan 

kemampuan ekonomi anggota yang masih rendah. Keenam, cakupan dan Skala Usaha. 

Cakupan dan skala usaha koperasi pada umumnya masih sangat terbatas dan cenderung 

terkait dengan program pemerintah terutama di sektor pertanian seperti dalam program 

produksi dan pengadaan           pangan. Kegiatan yang bersifat non program biasanya dalam 

bentuk penjualan eceran ( waserda, toko, warung ) dan usaha simpan- pinjam, yang volume 

usahanya masih relatif kecil. Ketujuh, kerjasama usaha. Kerjasama usaha antar koperasi, baik 

secara vertikal maupun horisontal dan dengan badan usaha lainnya, masih belum berkembang 

dengan memadai. Peran koperasi sekunder yang diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha 

koperasi primer kurang optimal. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

dan menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan kebijakan di bidang 

pemberdayaan koperasi secara menyeluruh, sehingga diperlukan tindakan yang fokus pada 

permasalahan yang mendasar pada obyek penelitian dan para pelaku yang terlibat 

didalamnya. Penentuan dan pemilihan fokus pengamatan dalam penelitian ini akan dapat 
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mengarahkan peneliti pada sasaran target yang diinginkan dalam penelitian, yakni : 

merumuskan model pemberdayaan koperasi  serta pengembangan usaha koperasi dan sentra 

UMKM secara terintegrated melalui pemberdayaan masyarakatnya agar koperasi dan sentra 

UMKM mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan memberi kontribusi riil bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Tabel 1 Disain Instrumen Penelitian 

 

Tujuan 

Penelitian 

 Desain Penelitian 

Jenis 

Penelitian 
Unit Analisis Skala Time Horizon 

Struktur 

Kelembagaan 

Dalam Koperasi 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Individu → Pelaku 

Usaha Koperasi yang  

ada di 5 kota/ kabupaten 

Jawa Timur 

Guttman 
Single Cross - 

Sectional Design 

Optimalisasi 

Fungsi Koperasi 

 

 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Individu → Pelaku 

Usaha Koperasi yang  

ada  di 5 kota/kabupaten 

Jawa Timur  

 

Guttman 

 

Single Cross - 

Sectional Design 

Membangun 

Kemitraan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Individu → Pelaku 

Usaha Koperasi yang  

ada di 5 kota/kabupaten 

Jawa Timur 

Guttman 
Single Cross - 

Sectional Design 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Individu → Pelaku 

Usaha Koperasi yang  

ada  di 5 kota/kabupaten 

Jawa Timur  

Guttman 
Single Cross - 

Sectional Design 

Pengembangan 

Berkelanjutan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Individu → Pelaku 

Usaha Koperasi yang  

ada  di 5 kota/kabupaten 

Jawa Timur  

Guttman 
Single Cross - 

Sectional Design 

Sumber : Dikembangkan oleh tim peneliti 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

langsung mendapatkan data dari lapangan melalui : 

1). Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian 

terkait dengan model pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM yang ada 

di 5 wilayah Provinsi Jawa Timur, yang meliputi metode (format) pelatihan. 

2). Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan tertulis dari 

dokumen yang dimiliki oleh para pelaku usaha.  

3) Wawancara, berupa pengumpulan data dengan cara terstruktur melalui kuesioner, 

sehingga didapatkan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang dikaji 

dalam penelitian. 
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4). Triangulasi, yaitu cara pengumpulan data melalui penggabungan ketiga cara atau metode 

di atas, guna melakukan chek and recheck data maupun informasi yang telah 

dikumpulkan, sehingga akan diperoleh data yang relevan dan valid. 

Sedangkan nara sumber dalam penelitian ini adalah Dinas koperasi dan UMKM dan 

para pelaku usaha koperasi yang ada di 5 wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni kota Surabaya, 

kabupaten Sidoarjo, kota/kabupaten Mojokerto, kota/kabupaten Kediri, dan kota/kabupaten 

Madiun yang memang dipandang layak untuk sumber penggalian data maupun informasi 

terkait dengan masalah dan tujuan penelitian, serta tokoh masyarakat setempat. 

 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis 

domain yaitu memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh tentang model pelatihan 

manajemen dengan menggunakan metode pelatihan melalui pendampingan secara langsung 

pada lokasi usaha. 

Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti secara kuantitatif 

maupun kualitatif, sehingga diperoleh gambaran obyek secara holistik. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap tahapan analisis data, maka dapat penulis sajikan tahapan 

analisis secara detail dan rinci agar memudahkan pengumpulan data, mendiskripsikan hasil 

penelitian, menganalisis data, membuat keseimpulan/saran serta rekomendasi bagi 

pengambilan kebijakan maupun bagi kelanjutan penelitian pada tahap berikutnya secara 

sisitemetis yang meliputi: (a) identifikasi karakteristik manajemen pelaku usaha koperasi, (b) 

merumuskan model pemberdayaan koperasi yang tepat dalam pengelolaan sentra UMKM,(c) 

pengujian efektivitas model pemberdayaan koperasi, (d) evaluasi efektivitas model 

pemberdayaan koperasi, (e) Membakukan model pemberdayaan koperasi dan 

implementasinya, dengan focus kajian yang terkait dengan pengembangan model 

pemberdayaan pelaku usaha koperasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan sentra 

UMKM yang efektif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Mengenai Obyek Penelitian 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 35 provinsi yang ada di Indonesia 

yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada sektor usaha koperasi, 

hal ini didukung oleh banyaknya unit koperasi yang ada dan terbesar dibandimgkan dengan 

provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia.  

Tabel 2 Jumlah Koperasi Menurut Provinsi 

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aceh 3 381 r 3 659 3 583 3 913 3 764 4 490 4 076 

Sumatera Utara 6 222   6 391 6 395 6 678 6 708 6 285 6 394 

Sumatera Barat 2 319 r 2 366 2 494 2 641 2 621 2 723 2 916 

Riau 3 282 r 3 417 3 541 3 532 3 094 3 051 3 365 
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Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jambi 2 346 r 2 357 2 435 2 272 2 291 2 263 2 483 

Sumatera Selatan 3 160 r 3 461 4 609 4 227 4 336 4 450 4 027 

Bengkulu 1 313 
r
 1 379 1 415 1 608 1 686 1 709 1 773 

Lampung 1 996   2 249 2 249 2 875 3 041 2 760 3 006 

Kepulauan Bangka Belitung  633 r  707  745  805  836  812  821 

Kepulauan Riau 1 372   1 444 1 444 1 173 1 391 1 125 1 706 

DKI Jakarta 4 790   5 021 5 177 5 579 5 645 6 016 5 692 

Jawa Barat 14 771   14 856 15 051 15 130 15 633 16 855 15 914 

Jawa Tengah 19 617 r 19 679 21 146 21 832 22 563 23 059 21 402 

DI Yogyakarta 1 926 r 1 926 2 061 2 172 2 269 2 369 2 347 

Jawa Timur 19 437 r 25 052 25 154 25 552 27 140 27 472 27 138 

Banten 4 083   4 298 4 298 4 578 3 895 4 168 4 442 

Bali 3 632 r 3 766 3 970 4 202 4 401 4 327 4 460 

Nusa Tenggara Barat 2 848 r 2 693 3 186 2 627 2 283 2 385 3 228 

Nusa Tenggara Timur 1 487 r 1 800 2 122 2 408 2 818 3 394 2 869 

Kalimantan Barat 2 302   2 363 2 529 2 697 2 871 2 944 3 023 

Kalimantan Tengah 1 718 r 1 894 1 999 2 186 2 268 2 405 2 635 

Kalimantan Selatan 1 493 r 1 578 1 616 1 633 1 669 1 769 1 748 

Kalimantan Timur 3 458   3 458 3 458 3 950 3 524 3 501 3 931 

Kalimantan Utara -   - - ...1  426  512  417 

Sulawesi Utara 3 185 r 2 970 3 359 3 396 3 426 2 927 3 470 

Sulawesi Tengah 1 198 r 1 197 1 295 1 323 1 470 1 495 1 467 

Sulawesi Selatan 5 105 
r
 5 523 5 442 5 051 5 318 5 404 6 164 

Sulawesi Tenggara 2 323 r 2 510 2 510 2 443 2 616 2 697 3 337 

Gorontalo  666 r  682  707  706  741  644  878 

Sulawesi Barat  447    513  534  705  735  735  809 

Maluku 1 870 r 1 912 2 090 2 160 2 370 2 418 2 661 

Maluku Utara  778 r  848  820  777  831  640  760 

Papua Barat  515    515  515  610  785  708 2 122 

Papua 1 182 r 1 182 1 372 1 676 1 784 1 711  759 

Indonesia 124 855 r 133 666 139 321 143 117 147 249 150 223 152 240 

Sumber : Kementrian Koperasi 

Tabel 3 Data Keragaan Koperasi Provinsi Jawa Timur 

Perkembangan Keragaan Koperasi 

No Uraian  Satuan 2015 2016 

1  Total Koperasi   31.171 31.218 

   a. Koperasi Aktif Unit 27.461 27.508 

   b. Koperasi Tdk Aktif Unit 3.710 3.710 

2  Anggota Org/Kop 7.621.510 7.623.830 

3  RAT Kop 11.288 12.804 

4  Manager Orang 7.846 5.365 
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5  Karyawan Orang 149.047 59.676 

6  Modal Sendiri Rp.000 17.205.631.627 15.805.061.200 

7  Modal Luar Rp.000 39.590.073.540 18.087.679.530 

8  Total Asset Rp.000 56.795.705.167 33.892.740.730 

9  Volume Usaha Rp.000 117.194.308.403 46.469.500.542 

10  S H U Rp.000 103.574.580.677 15.846.447.105 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur  

Sedangkan data keragaan koperasi yang ada di Provinsi Jawa Timur sendiri selama 

beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Total usaha koperasi di Jawa Timur 

tahun 2016 mencapai 31.218 unit tumbuh 0,15 persen. Dengan  demikian, total sisa hasil 

usaha (SHU) mencapai  Rp. 15,85 triliun dengan keseluruhan modal sendiri yang dimiliki 

mencapai       Rp. 15,81 triliun naik 4,33 persen dan modal luar mencapai Rp. 18,09 triliun. 

Sementara itu total asset yang dimiliki Rp. 33,89 triliun dengan volume usahanya senilai Rp. 

46,47 triliun. 

Sedangkan jumlah unit koperasi yang ada di masing-masing kota/kabupaten di Jawa 

Timur tersaji dalam ilustrasi tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 Data Jumlah Koperasi Di Jawa Timur per Kota/Kabupaten 

N

No 
Lokasi Koperasi 

 

Aktif 

 (Unit) 

Tidak 

Aktif 

 (Unit) 

Jumlah 

Koperasi 

(Unit) 

1  KOTA SURABAYA 1.427 184 1.611 

2  GRESIK 1.099 98 1.197 

3  SIDOARJO 1.151 202 1.353 

4  JOMBANG 784 26 810 

5  MOJOKERTO 766 77 843 

6  KOTA MOJOKERTO 141 43 184 

7  BOJONEGORO 1.100 36 1.136 

8  T U B A N 827 241 1.068 

9  LAMONGAN 913 115 1.028 

10  PAMEKASAN 563 22 585 

11  BANGKALAN 723 64 787 

12  SAMPANG 421 30 451 

13  SUMENEP 904 218 1.122 

14  K E D I R I 939 197 1.136 

15  KOTA KEDIRI 431 42 473 

16  B L I T A R 819 63 882 

17  KOTA BLITAR 271 43 314 

18  TULUNGAGUNG 890 140 1.030 

19  NGANJUK 717 211 928 

20  TRENGGALEK 440 169 609 

21  MALANG 1.058 65 1.123 

22  KOTA MALANG 651 129 780 

23  PASURUAN 847 72 919 

24  KOTA PASURUAN 253 74 327 

25  PROBOLINGGO 535 116 651 

26  KOTA PROBOLINGGO 238 67 305 

27  LUMAJANG 523 49 572 

28  M A D I U N 628 87 715 

29  KOTA MADIUN 344 4 348 

30  PONOROGO 873 46 919 

31  PACITAN 424 29 453 

32  N G A W I 658 67 725 



Seminar Nasional dan Call for Papers 

(SENIMA 4) 

 

Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Surabaya  926 

 

N

No 
Lokasi Koperasi 

 

Aktif 

 (Unit) 

Tidak 

Aktif 

 (Unit) 

Jumlah 

Koperasi 

(Unit) 

33  MAGETAN 716 85 801 

34  JEMBER 1.577 287 1.864 

35  BONDOWOSO 784 73 857 

36  BANYUWANGI 772 94 866 

37  SITUBONDO 546 72 618 

38  KOTA BATU 157 21 178 

39  KOP LINTAS KAB/KOTA 562 52 614 

  JUMLAH 27.508 3.710 31.218 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur  

Berdasarkan ilustrasi Tabel 3 dan tabel 4 diatas, nampak bahwa potensi usaha sektor 

Koperasi di Jawa Timur cukup besar dan masih dapat dikembangkan dimasa-masa 

mendatang. 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Tahap Perumusan Model 

Aspek struktur kelembagaan dalam koperasi berkaitan kelengkapan unit-unit yang 

terdapat dalam struktur kelembagaan koperasi yang berfungsi untuk mengakomodasi 

kepentingan para anggotanya. Berdasarkan tabel 5 pada lampiran, mapping jawaban 

responden pada aspek struktur kelembagaan pada pelaku usaha koperasi yang ada di 5 

kota/kabupaten Jawa Timur, mengindikasikan bahwa implementasi aspek struktur 

kelembagaan pada koperasi rata-rata berada pada rentang nilai 6.57% atau kondisi riil yang 

ada menunjukkan kategori sangat rendah, hanya pada  item pertanyaan no. 1 dan 7 dengan 

menunjukkan kategori tinggi memiliki nilai rerata sebesar 84,5%. Hal ini berarti kemanfataan 

implementasi aspek struktur kelembagaan dalam koperasi bagi pelaku usaha koperasi dalam 

pengelolaan  sentra UMKM pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yang ada selama ini 

memiliki peran yang sangat rendah bagi pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan dan 

pengembangan manajemen usaha bagi para pelaku usaha UMKM dan sentra UMKM.      

Aspek optimalisasi fungsi koperasi berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip dan 

aspek-aspek manajemen usaha yang diterapkan oleh pelaku usaha koperasi dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan tabel 6 pada lampiran, mapping jawaban 

responden atas aspek optimalisasi fungsi koperasi, rerata berada pada rentang nilai 25.5% 

atau kondisi riil yang ada menunjukkan kategori rendah dari 12 item pertanyaan dalam 

kuesioner, yakni item no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dan untuk item pertanyaan 

no. 1 dan 2 dengan kategori sedang memiliki nilai rerata sebesar 53,5%. Hal ini berarti 

kemanfataan implementasi aspek optimalisasi fungsi koperasi  bagi pelaku usaha koperasi 

dalam pengelolaan  sentra UMKM pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yang ada selama ini 

memiliki peran yang sangat rendah bagi pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan dan 

pengembangan manajemen usaha bagi para pelaku usaha UMKM dan sentra UMKM. 

Aspek membangun kemitraan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para 

pelaku usaha koperasi didalam menjalin hubungan kerjasama usaha melalui kemitraan bisnis 

dengan stakeholder yang ada. Berdasarkan tabel 7 pada lampiran mapping jawaban 
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Optimalisasi Koperasi Keberlanjutan Usaha 

Pemberdayaan 
Koperasi 

Kelembagaan, 

Fungsi Koperasi, 

Kemitraaan 

Stakeholder 

(ABG/ABCGM) 

Pengembangan 

Berkelanjutan 

Teknologi 
Informasi 

Pengeloaan 
Sentra UMKM 

Optimalisasi Sumberdaya Ekonomi 

responden atas aspek membangun kemitraan, rerata berada rentang nilai 15.8% atau kondisi 

riil yang ada menunjukkan kategori sangat rendah dari 6 item pertanyaan dalam kuesioner, 

yakni item no. 1, 3, 4, 5, 8, dan 9 dan untuk item pertanyaan no. 2, 6, dan 7 dengan kategori 

tinggi memiliki nilai rerata sebesar 82% atau kondisi riil yang ada menunjukkan kategori 

tinggi. Hal ini berarti kemanfataan implementasi aspek membangun kemitraan bagi pelaku 

usaha koperasi dalam pengelolaan  sentra UMKM pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yang 

ada selama ini memiliki peran masih sangat rendah bagi pemberdayaan koperasi dalam 

pengelolaan dan pengembangan manajemen usaha bagi para pelaku usaha UMKM dan sentra 

UMKM. 

Aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan upaya-upaya 

yang telah dan akan dilakukan oleh pelaku usaha koperasi dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan 

tabel 8 pada lampiran mapping jawaban responden, rerata berada pada rentang nilai 8.12% 

atau kondisi riil yang ada menunjukkan kategori sangat rendah dari 8 item pertanyaan dalam 

kuesioner, yakni item no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hal ini berarti kemanfataan implementasi 

aspek pemanfaatan teknologi informasi dang komunikasi bagi pelaku usaha koperasi dalam 

pengelolaan  sentra UMKM pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yang ada selama ini masih 

belum dilakukan secara optimal bagi pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan dan 

pengembangan manajemen usaha bagi para pelaku usaha UMKM dan sentra UMKM. 

Aspek pengembangan berkelanjutan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan 

oleh pelaku usaha koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dalam 

jangka panjang. Berdasarkan tabel 9 pada lampiran mapping jawaban responden, rerata 

berada pada rentang nilai 96.6% atau kondisi riil yang ada menunjukkan kategori sangat 

tinggi dari 10 item pertanyaan dalam kuesioner, yakni item no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 7, 8, 9, dan 

10. Hal ini berarti kemanfataan implementasi aspek pengembangan berkelanjutan bagi pelaku 

usaha koperasi dalam pengelolaan  sentra UMKM pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yang 

ada selama ini memiliki peran yang sangat tinggi bagi pemberdayaan koperasi dalam 

pengelolaan dan pengembangan manajemen usaha bagi para pelaku usaha UMKM dan sentra 

UMKM. 

Berdasarkan mapping jawaban responden atas kelima aspek diatas, yakni aspek struktur 

kelembagaan dalam koperasi, aspek optimalisasi fungsi koperasi, aspek membangun 

kemitraan, aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta aspek 

pengembangan berkelanjutan yang digunakan dalam penyusunan model pemberdayaan 

koperasi yang efektif seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah disusun konsep 

model pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra UMKM sebagaimana 

dibawah ini. 
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Gambar 1 Konsep Model Pemberdayaan Koperasi Yang Efektif 

Konsep Model Pemberdayaan Koperasi yang efektif diatas mengilustrasikan bahwa 

bahwa ketiga tahapan yang ada harus dilakukan secara berurutan dan tidak terpisahkan antara 

satu tahapan dengan tahapan berikutnya sehingga rumusan model yang ada akan dapat 

dilakukan secara komprehensif, efektif dan tepat sasaran. Oleh karenaya rumusan model 

tersebut dapat peneliti uraikan tahapannya sebagaimana berikut ini :  

1. Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi 

Optimalisasi sumber daya ekonomi ini merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi 

berbagai peran yang bisa dilakukan oleh stakeholder, sehingga Koperasi dapat 

memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk kelangsungan usaha dan 

pengembangan keberlanjutan usahanya di masa-masa mendatang. Untuk itu sinkronisasi 

peran stakeholder secara optimal sesuai domain dan kompetensinya sangatlah diperlukan 

sebagai sumber daya ekonomi dalam mendorong pengembangan usaha sektor Koperasi 

sehingga Koperasi akan mampu memberikan nilai kemanfaatan  bagi pengelolaan dan 

pengembangan pelaku usaha UMKM dan sentra UMKM menjadi lebih efektif dan 

mandiri secara ekonomi. Selain itu agar pengelolaan dan pengembangan usaha dapat 

menjadi lebih efektif dan efisien, maka pemanfataan teknologi informasi perlu 

direncanakan dan dikembangkan dalam sektor usaha Koperasi untuk seluruh kegiatan 

manajemen yang dilakukan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pada aspek 

pengembangan berkelanjutan sektor usaha Koperasi sangat membutuhkan kreativitas dan 

inovasi baik dari anggota, pengurus dan pengawas koperasi dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, sehingga diharapkan akan mampu bersaing dalam kegiatan usahanya di pasar.  

2. Optimalisasi Koperasi 

Fokus utama pada Optimalisasi Koperasi ditekankan pada pemberdayaan koperasi melalui 

revitalisasi kelembagaan dalam koperasi yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan 

koperasi, optimalisasi fungsi koperasi yang bertujuan untuk melakukan penguatan fungsi-

fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi, serta membangun kemitraan yang bertujuan 

untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi koperasi untuk melakukan kerjasama 

dengan stakeholder yang ada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu yang tidak 

kalah pentingnya adalah upaya untuk melanjutkan semangat dalam melakukan reformasi 

total terhadap koperasi yang harus dilakukan untuk perbaikan untuk mengembalikan citra 

koperasi, yaitu  rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. 

3. Keberlanjutan Usaha 

Sedangkan tujuan akhirnya daripada model ini adalah pada Keberlanjutan Usaha , dengan 

fokus utama ditekankan pada pengelolaan sentra UMKM yang menjadi anggota dan 

binaan pelaku usaha koperasi. Keberlanjutan usaha akan dapat dicapai oleh sektor usaha 

Koperasi manakala pelaku usaha Koperasi mampu untuk membangun kemitraan, 

meningkatkan kualitas manajerial baik anggota, pengurus, dan pengawas dalam aspek 
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usaha/bisnis, memelihara dan membangun daya saing usahanya, serta mampu menggali 

dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal setempat yang ada dan berkembang saat ini.   

 

Pengujian Efektivitas Model Pelatihan 

Rumusan model seperti yang telah diuraikan di atas masih hanya sekedar konsep, 

sehingga dengan demikian masih perlu dilakukan pengujian kelayakan model dengan 

penyebaran kuesioner dengan tujuan untuk melihat persepsi dari para pelaku usaha UMKM 

tentang model pemberdayaan koperasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

Dalam tahap pengujian efektivitas model ini, penulis akan melakukan rekonstruksi atas 

kuesioner yang ada sebelumnya dengan fokus pada aspek struktur kelembagaan dalam 

koperasi, aspek optimalisasi fungsi koperasi, aspek membangun kemitraan, aspek 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta aspek pengembangan berkelanjutan.  

Rekonstruksi ini dilakukan dengan cara melakukan reduksi atas beberapa pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner sebelumnya yang dilihat dari perspektif kelima aspek diatas. 

Desain kuesioner atas pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM akan 

memberikan nilai atas persepsi responden pada kelima aspek yang ada.  Dimana pilihan 

distribusi jawaban responden dengan menggunakan skala Likert dengan alternatif pilihan 

jawaban mulai dari skala 1 sampai skala 5 (dari alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju 

sampai Sangat Setuju). Adapun tujuan daripada rekonstruksi kuesioner ini adalah untuk 

melihat dan mengungkap penilaian persepsi dari para pelaku usaha koperasi yang ada di 5 

kota/kabupaten di Jawa Timur terkait dengan rumusan model pemberdayaan koperasi secara 

obyektif berdasarkan bukti empiris di lapangan. 

Berdasarkan tabel 10 pada lampiran jawaban responden atas pertanyaan persepsi, 

dapatlah dapatlah diinterpretasikan bahwa rumusan model pemberdayaan koperasi dalam 

pengelolaan sentra UMKM bagi pengembangan dan pemberdayaan sentra UMKM yang ada 

pada 5 kota/kabupaten di Jawa Timur (kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kota/kabupaten 

Mojokerto, kota/kabupaten Kediri, dan kota/kabupaten Madiun) seperti yang diusulkan cukup 

layak (feasible) untuk diimplementasikan, dengan melihat rata-rata nilai persepsi responden 

sebagai pelaku usaha Koperasi yang berada pada sentra-sentra UMKM yang menjadi obyek 

penelitian pada rentangt nilai sebesar  80.9% - 85.0%. 
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Gambar 2 Nilai Persepsi Responden Terhadap Rumusan Model 

Rata-rata nilai persepsi dari seluruh aspek yang dipertimbangkan dalam rumusan model 

memiliki rentang nilai yang tinggi. Dengan demikian rumusan model pemberdayaan 

Koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM yang dirumuskan layak untuk dipertimbangkan 

dalam implementasi di lapangan.  

Nilai persepsi atas model pemberdayaan Koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM 

yang efektif ini kategorinya tinggi, oleh karenanya program reformasi total terhadap Koperasi 

yang meliputi rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan perkoperasian perlu dilakukan 

melalui revitalisasi struktur kelembagaan dalam koperasi, reorientasi pada fungsi koperasi, 

membangun kemitraan, pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi, serta 

pengembangan berkelanjutan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendudukkan kembali 

(rehabilitasi) sektor usaha koperasi ini sebagai entitas usaha kerakyatan untuk menghilangkan 

konotasi serta citra yang jelek yang melekat pada Koperasi selama ini. 

Rehabilitasi terkait dengan membenahi database koperasi mengingat banyaknya 

koperasi yang tidak aktif. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir, jumlah koperasi yang 

tidak aktif semakin turun. Hal ini menunjukkan itikad untuk perbaikan dan bangkit kembali. 

Persoalan reorientasi, dengan merubah pola pikir yang mementingkan kualitas daripada 

kuantitas. Banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya. Perihal 

pengembangan koperasi, berkaitan dengan perlunya koperasi Indonesia lebih membuka diri 

dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. 

Revitalisasi struktur kelembagaan Koperasi sangat perlu dilakukan, dengan melibatkan 

peran stakeholder melalui program kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dalam rangka 

untuk kolaborasi dan mensinergikan kegiatan program pemberdayaan yang selama ini ada 

pada mereka, sehingga kemanfaatannya bagi pelaku usaha Koperasi akan sangat besar dalam 

menjalankan kegiatan bisnis atau usahanya. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing 

stakeholder (Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas terkait lainnya 

yang ada di birokrasi, kalangan bisnis, lembaga perbankan, lembaga-lembaga formal lainnya, 

serta kelompok-kelompok usaha dan asosiasi) mempunyai kegiatan program pemberdayaan 

yang berbeda-beda dengan orientasi yang berbeda pula, dan apabila hal ini bisa kita 

sinergikan bersama, maka program-program pemberdayaan Koperasi yang ada akan menjadi 

semakin bermanfaat bagi pelaku usaha Koperasi.  

Melalui program kemitraan dengan stakeholder, khususnya yang berkaitan dengan 

masalah-masalah aspek manajerial usaha diharapkan akan dapat meningkatkan kompetensi 

para pelaku usaha Koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri sehingga 

sektor usaha Koperasi akan dapat mengurangi ketergantungannya pada berbagai macam 

bantuan dan program pemberdayaaan Koperasi yang terjadi selama ini. Hal ini perlu peneliti 

tegaskan, bahwa selama ini program pemberdayaan Koperasi yang telah dan sudah berjalan 

terlalu memanjakan pelaku usaha Koperasi untuk selalu menerima dan mengharapkan 
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berbagai bantuan program yang datangnya dari pemerintah (goverment), dalam hal ini adalah 

melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan berbagai macam skim program yang ada. 

Evaluasi Efektivitas Model 

Berdasarkan jawaban responden diatas kemudian dilakukan evaluasi efektivitas atas 

model yang akan diterapkan melalui kegiatan diskusi, wawancara dan seminar terbatas yang 

melibatkan tim peneliti, perwakilan dari masing-masing pelaku usaha koperasi yang ada di 5 

kota/kabupaten, pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan para pakar koperasi serta pemerhati 

koperasi menghasilkan beberapa rekomendasi dengan beberapa perbaikan, antara lain : 

(1) Optimalisasi Sumberdaya Ekonomi 

Pada tahapan optimalisasi sumberdaya ekonomi ini perlu dilakukan usaha-usaha : 

1. Sinkronisasi peran stakeholder, antara lain dengan lembaga birokrasi (Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro), Lembaga pembiayaan/perbankan, lembaga Perguruan Tinggi (PT).  

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan  dengan  :  

pemanfaatan IT manajemen ketenagakerjaan, pemanfaatan IT manajemen pemasaran, 

pemanfaatan IT manajemen pengolahan/manufaktur, pemanfaatan IT manajemen 

keuangan/akuntansi. 

3. Pengembangan berkelanjutan yang antara lain meliputi : kreativitas dan inovasi 

manajemen ketenagakerjaan, kreativitas dan inovasi manajemen pemasaran, 

kreativitas dan inovasi manajemen pengolahan/manufaktur, serta kreativitas dan 

inovasi manajemen keuangan/akuntansi. 

(2) Optimalisasi Koperasi  

Pada tahapan optimalisasi fungsi koperasi ini perlu dilakukan usaha-usaha untuk : 

1. Penguatan kelembagaan dalam  koperasi yang antara lain meliputi : adanya unit 

kerjasama (kemitraan), unit pembinaan (legalitas), unit pengembangan ketrampilan 

(fungsi manajemen), unit pengembangan usaha (deferensiasi), dan unit riset dan 

pengembangan (Balitbang) 

2. Penguatan fungsi koperasi yang antara lain meliputi : program legalitas (aspek 

hukum), program klinik (manajemen), program pelatihan (manajemen), program 

pendampingan (manajemen), program bina mitra ( bisnis, stakeholder, intern). 

3. Membangun kemitraan yang antara lain meliputi : kemitraan dengan birokrasi, 

kemitraan dengan lembaga pembiayaan, kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi 

(PT), kemitraan dengan masyarakat/tokoh masyarakat, kemitraan dengan mitra bisnis, 

kemitraan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat. 

(3) Keberlanjutan Usaha 

Pada keberlanjutan usaha perlu dipertimbangkan adanya : 

1. Mengembangkan kemitraan yang antara lain bisa dilakukan dengan : kerjasama 

lembaga (birokrasi, perbankan, dan perguruan tinggi), kerjasama bisnis 

(supplier/pemasok), dan kerjasama konsumen (informasi perubahan selera dan 

kebutuhan barang). 

2. Peningkatan kualitas manajerial yang antara lain meliputi : kualitas pengelolaan  

sumberdaya ketenagakerjaan, kualitas pengelolaan aspek pemasaran, kualitas 

pengelolaan aspek pengolahan/manufaktur, dan kualitas pengeloaan aspek. 
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3. Memelihara Daya Saing yang antara lain meliputi : pemeliharaan akses nilai-nilai 

lokal, pemeliharaan akses budaya setempat, pemeliharaan akses kebersamaan pelaku 

UMKM, serta pemeliharaan akses kekeluargaan. 

4. Mengembangkan Kearifan Lokal yang antara lain meliputi : Nilai-nilai budaya 

setempat ( adat istiadat, lagu. Pakaian dan lain-lain), nilai-nilai norma masyarakat ( 

logat bahasa, tutur bahasa), serta  nilai-nilai sumberdaya lokal (produk, makanan dan 

lain-lain). 

Mengacu pada rekomendasi atas hasil evaluasi efektivitas model di atas, maka pada 

dasarnya konsep model pemberdayaan Koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM yang 

efektif yang disusun ini dapat diimplementasikan, tentunya dengan melakukan beberapa 

perbaikan sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan, baik kondisi kawasan sentra 

UMKM yang ada itu sendiri, kondisi perilaku dan karakteristik para pelaku usaha Koperasi 

yang selama ini menjalankan kegiatan usahanya pada sentra UMKM, dan kemampuan 

kelompok-kelompok usaha maupun asosiasi pada bidang usaha tertentu yang memang sangat 

berkepentingan dengan perkembangan usaha yang ada pada pelaku usaha Koperasi dalam 

menjalan peran dan fungsinya sehingga akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha Koperasi 

menjadi semakin baik usaha yang dikelolanya dari waktu ke waktu.  

Konsep model pemberdayaan Koperasi yang telah dibuat tidak banyak mengalami 

perbaikan dan perubahan. Perbaikan dan perubahan rumusan model, mungkin hanya 

berkaitan dengan masalah isi (content) dan materi serta cara implementasinya saja, yang 

selanjutnya dapat dilakukan kegiatan diskusi, wawancara dan seminar terbatas sebelum 

implementasi model pelatihan manajemen yang efektif ini diterapkan di lapangan. Oleh 

karenanya konsep rumusan model dari hasil evaluasi ini bisa segera ditindaklajuti dengan 

pembuatan dokumen penyusunan model pemberdayaan Koperasi yang efektif sebagai 

pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaku usaha Koperasi dalam 

mengelola dan menjalankan bisnis atau usahanya di masa-masa mendatang. 

Deskripsi Model Pemberdayaan Koperasi Yang Efektif 

Mendeskripsikan model pemberdayaan Koperasi yang efektif ini merupakan langkah 

terakhir yang ditempuh dalam penyusunan model pemberdayaan Koperasi yang efektif dalam 

rangka pengelolaan sentra UMKM sebelum model pemberdayaan Koperasi yang dibuat dan 

disusun dibakukan dalam suatu model yang siap untuk diimplementasikan. Oleh karenanya, 

dalam membakukan model yang nantinya akan dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan 

untuk pemberdayaan Koperasi ini, hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan 

kondisi yang ada di lapangan. 

Membakukan Optimalisasi Sumberdaya Ekonomi 

Pemberdayaan Koperasi melalui model optimalisasi sumber daya ekonomi yang akan 

dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain : sinkronisasi peran stakeholder, 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan berkelanjutan. 

Implementasi daripada tahapan-tahapan diatas, peneliti uraikan sebagaimana dibawah ini. 

1).  Sinkronisasi Peran Stakeholder 

Pada tahapan sinkronisasi peran stakeholder, fokus utama yang akan dibahas adalah 

ditekankan pada apa yang sudah dan telah dilakukan oleh stakeholder dalam ikut 
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berpartisipasi melakukan pemberdayaan sektor usaha Koperasi. Sinkronisasi peran 

stakeholder ini menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan sangat menentukan 

keberhasilan pemberdayaan koperasi, karena pada tahapan inilah kita akan dapat melihat 

sejauh mana keterlibatan dan peran setiap stakeholder yang ada selama ini didalam ikut 

memberdayakan koperasi. Sinkronisasi peran stakeholder akan dapat dilakukan 

manakala terdapat kolaborasi dan sinergi program dalam kegiatan pemberdayaan yang 

dilakukan oleh para stakeholder yang ada. Untuk melihat bagaimana kolaborasi, sinergi 

dan sinkronisasi dalam memberdayakan koperasi yang bisa dilakukan oleh stakeholder, 

kita dapat menggunakan konsep model “Triple Helix”. Dalam konsep model “Triple 

Helix”, kita mengenal sinergi antara kalangan perguruan tinggi (academic), bisnis 

(business), dan birokrasi (goverment) atau yang sering dikenal dengan model “ABG”. 

Selain  model “ABG” kita mungkin bisa memperluas dan menambahkan peran 

stakeholder yang lain diantaranya dengan memasukkan unsur masyarakat (community) 

dan media (media) yang ini sering dikenal dengan nama konsep model “Penta Helix” 

atau model “ABCGM”. Dalam sinkronisasi peran stakeholder ini, masing-masing 

stakeholder dengan peran dan fungsinya masing-masing dapat melakukan kolaborasi dan 

sinergi program-program dalam kegiatannya untuk ikut memberdayakan Koperasi. 

Pendekatan kolaborasi memberikan banyak manfaat sehingga pendekatan ini menjadi 

alternatif untuk membangun kerjasama antar stakeholder. Hal tersebut menekankan pada 

pentingnya bagaimana melakukan interaksi yang baik diantara para stakeholder dalam 

setiap kegiatan pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan Winara, Aji dan Mukhtar, 

Abdullah (2011), bahwa optimalisasi kolaborasi harus intensif dilakukan untuk 

menyamakan pandangan tentang urgensi pengelolaan dan kontribusi nyata setiap 

pemangku kepentingan. Proses komunikasi dalam mengakomodasikan berbagai 

kepentingan dan membangun konsensus bersama membutuhkan proses yang tidak cepat. 

Meskipun demikian, menurut Suparahardjo (2005), walaupun kolaborasi memiliki 

kesulitan dalam pelaksanaannya, meningkatnya kesuksesan dan manfaat kolaborasi 

dalam menyelesaikan permasalahan telah membuat pendekatan ini semakin populer. 

Kepedulian terhadap Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan harus disadarkan pada setiap 

individu masyarakat, namun tantangan terbesar adalah bagaimana memobilisasi 

kesadaran individu menjadi aksi kolektif dan kolaborasi stakeholder yang dapat menjadi 

gerbang awal kesinergian. Untuk mendukung kesinergian antar stakeholder dalam 

pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan melalui 

hubungan kolaborasi antar stakeholder yang berkepentingan terhadap eksistensi sektor 

usaha Koperasi dalam jangka panjang sebagai ekonomi kerakyatan yang perlu 

dikembangkan. Sedangkan sinergi sendiri berarti saling mengisi dan melengkapi 

perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jumlah bagian per bagian atau 

dilakukan secara sendiri-sendiri.  

Mendasarkan beberapa konsep di atas, sinergi bisa diartikan sebagai suatu proses 

kerjasama antara beberapa orang atau organisasi untuk mengkombinasikan perspektif, 

sumber daya dan keahlian yang dimiliki; berorientasi pada hasil bersama dan tujuan 

bersama; dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, daripada diupayakan oleh masing-
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masing. Dalam proses sinergi dapat dikembangkan alternatif ketiga sebagai bagian dari 

proses tersebut. 

Menurut Ife (2002) bahwa sinergitas akan tercapai bila hubungan yang dijalin bersifat 

partnership atau kemitraan. Artinya, antara masyarakat dan praktisi diposisikan sebagai 

rekan kerja, bukan sebagai atasan dan bawahan. Dengan demikian, tidak ada gap yang 

dapat menjadi penghalang keduanya untuk berkolaborasi mewujudkan upaya 

pemberdayaan sehingga diharapkan proses pemberdayaan dapat lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat 

yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi 

data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (mutual exclusion) serta 

untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan 

terhindar dari deadlock atau starvation. 

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam sebuah 

manajemen tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait. 

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan 

suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi 

penyelenggaraan bidang manajemen tersebut secara efisien dan efektif. 

Integrasi dan sinkronisasi merupakan hal yang penting di dalam koordinasi. Sehingga di 

dalam koordinasi mengandung suatu keharusan bagi penyelarasan seluruh unsur kegiatan 

di samping penyesuaian perencanaan,  dan keharusan adanya komunikasi yang teratur di 

antara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan. Selain itu semua kegiatan yang 

berkaitan dengan koordinasi tersebut harus berlandaskan kepada ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi diatas, 

maka menurut hemat penulis, semua mengarah pada satu tujuan  yakni adanya kerjasama 

yang saling menguntungkan diantara pihak-pihak dengan stakeholder, artinya adanya 

proses kesepakatan bersama secara mengikat dalam melaksanakan berbagai tugas 

tertentu sehingga disatu sisi semua pelaksanaan kegiatan tersebut terarah pada satu 

tujuan yang ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak 

dirusak keberhasilan pihak yang lain. 

Kolaborasi, sinergitas, serta sinkronisasi kegiatan pemberdayaan Koperasi dalam hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan model “Triple Helix” yang selama ini kita kenal. 

Dimana dalam model “Triple Helix” ini keterlibatan stakeholder, yang terdiri dari : 

perguruan tinggi (academic), kalangan bisnis (business), dan birokrasi (goverment) atau 

yang sering dikenal dengan sebutan model “ABG” menjadi persyaratan utama dan sangat 

vital  dalam usaha memberdayakan sektor usaha Koperasi.  Pertanyaan yang kemudian 

muncul adalah, “apakah selama ini program-program pemberdayaan koperasi yang telah 

dilakukan tidak melibatkan ketiga aktor (pelaku) stakeholder diatas ?”. Jawabannya ya, 

bahwa pelibatan ketiga aktor diatas dalam pemberdayaan sektor usaha Koperasi memang 

ada dan dilakukan, namun dalam implementasinya keterlibatan ketiga aktor tersebut 

saling berjalan secara sendiri-sendi sesuai dengan visi dan misi organisasinya, sehingga 

hal ini terkesan mengutamakan kepentingan daripada masing-masing aktor. Artinya, 



Seminar Nasional dan Call for Papers 

(SENIMA 4) 

 

Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Surabaya  935 

 

Academic 

Goverment Business 

dalam implementasinya di lapangan tidak ada kolaborasi, sinergitas, dan sinkronisasi 

program maupun kegiatan diantara ketiga aktor tersebut secara bersama-sama dalam 

memberdayakan sektor usaha Koperasi, sehingga manfaatnya bagi Koperasi kurang 

optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model Triple Helix Dalam pemberdayaan Koperasi 

Dengan konsep model “Triple Helix” diatas, maka kita akan dapat melihat sejauh mana 

kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi program dalam pemberdayaan koperasi dapat 

dilaksanakan. Keterlibatan ketiga pilar diatas dalam pemberdayaan koperasi haruslah 

dapat dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi 

program kegiatan yang sifatnya komprehensif agar dapat diperoleh keberhasilan dalam 

program pemberdayaan koperasi. 

Tri Dharma Perguruan Tinggi mewajibkan lembaga pendidikan tinggi sebagai centre of 

excellence dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui 

Tri Dharma-nya, Perguruan tinggi berkepentingan untuk melakukan penelitian dan 

memberikan saran-saran dan arahan dalam bentuk tulisan ataupun laporan tentang 

pengembangan program dalam pemberdayaan Koperasi. Pihak Akademisi merupakan 

salah satu pilar yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan Koperasi 

karena memiliki resources yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha Koperasi yaitu : 

1)  Konsep dan teori yang relevan dengan bisnis yang dapat membantu Koperasi 

menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis. 

2)  Hasil penelitian yang sangat dibutuhkan oleh Koperasi dalam upaya memperbaiki 

kinerjanya. 

3)  Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Koperasi dalam menumbuhkembangkan 

bisnis 

4)  Program pelatihan, pembinaan serta pendampingan usaha yang diberikan melalui 

Pusat Inkubator bisnis yang ada di Perguruan Tinggi (PT) 

5)  Program pengabdian masyarakat yang relevan dengan program studi serta 

berhubungan dengan bisnis sektor usaha Koperasi. 

Pilar kedua dalam model ABG untuk pemberdayaan Koperasi adalah perusahaan atau 

pelaku usaha yang memiliki concern kepada sektor usaha perkoperasian. Keberadaan 

perusahaan menjadi sangat strategis karena bisa berperan dalam berbagai hal yang dapat 

memenuhi kebutuhan Koperasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Peran perusahaan 

atau pelaku bisnis dalam model ABG ini bagi Koperasi dapat membantu: 
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Business 

Community Goverment 

Media 

1)  Memberikan program Corporate Social Responsibilty (CSR) kepada para pelaku 

usaha Koperasi berupa pembiayaan, akses pemasaran, pelatihan. 

2)  Menjadi strategic partner bagi Koperasi  berupa business process yang dimiliki 

perusahaan dan berhubungan dengan bisnis Koperasi seperti supplier bagi perusahaan, 

menjalankan bisnis online bagi Koperasi. 

3)  Pendanaan dari perbankan. 

Peran Pemerintah, peran utama pemerintah dalam pengembangan pembangunan 

perekonomian adalah :  

1)  Katalisator dan fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan dan 

dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ketingkat kompetensi yang lebih tinggi. 

Dukungan itu dapat berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan 

politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan adminsitrasi 

public dengan baik disamping dukungan bantuan financial, insentif ataupun proteksi,  

2)  Regulator, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

people,industry, institusi, intermediasi dan sumber daya dan teknologi. Pemerintah 

dapat mempercepat perkembangan sektor usaha Koperasi jika pemerintah mampu 

membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi 

sektor usaha koperasi untuk melakukan kegiatan usahanya dan bersaing di pasar. 

Selain ketiga pilar diatas yang dikenal dengan konsep model “ABG”, konsep ini 

mungkin bisa dikembangkan dengan menambahkan 2 pilar lagi, antara lain komunitas 

(community), dan media. Pengembangan konsep model ini kemudian dikenal dengan 

sebutan model “ABCGM” atau “Penta Helix”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model Penta Helix Dalam pemberdayaan Koperasi 

Pilar berikutnya yang sangat diperlukan dalam pemberdayaan Koperasi adalah 

komunitas (community), lembaga non pemerintah (LSM) maupun masyarakat yang turut 

melakukan berbagai usaha pemberdayaan Koperasi. Sebagai lembaga swadaya 

masyarakat berkepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha koperasi, penguatan 

kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi komunikasi antar 

pihak yang berkepentingan. Kelompok komunitas ini juga merupakan kelompok usaha 

Koperasi yang memiliki kepentingan yang sama dan berkegiatan untuk bisa 

meningkatkan bisnisnya. Keberadaan komunitas bisnis menjadi strategic karena 
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Koperasi ada di komunitas ini. Komunitas ini bisa diperankan oleh Dewan Koperasi 

Indonesia (DEKOPIN) yang ada di masing-masing wilayah administratif kota/kabupaten 

setempat, dimana DEKOPIN ini dibentuk sebagai wadah organisasi yang membantu dan 

menjembatani kepentingan koperasi yang menjadi anggotanya. Peran strategis komunitas 

dalam tim sinergitas ABCGM ini berupa:  

(1) Anggota yang siap untuk menjadi lebih baik dalam kinerja usahanya serta 

meningkatkan kualitas usahanya, dan  

(2) Program yang dimiliki oleh komunitas yang dapat relevan dengan program untuk 

bisa membantu Koperasi dalam hal pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha, dan 

channeling dengan lembaga lainnya. 

Media adalah pilar kelima dalam model sinergitas ABCGM untuk Koperasi karena 

Koperasi membutuhkan media yang dapat mengkomunikasikan diri, bisnis dan produk 

Koperasi kepada target pasar sehingga dapat diketahui, menarik sampai berminat untuk 

membelinya. Peran strategis yang dimiliki oleh media dalam model sinergitas ABCGM 

untuk Koperasi ini adalah: 

1)  Membantu Koperasi untuk mengenalkan Koperasi lebih dekat sehingga dapat 

bersahabat dengan media. 

2)  Memberikan edukasi kepada Koperasi untuk berhubungan baik dengan media dan 

bahkan mengoptimasi peluang dari media. 

3)  Mempromosikan diri, perusahaan dan produk Koperasi kepada target market. 

4)  Dan yang paling penting adalah sebagai upaya untuk merehabilitasi terhadap citra 

Koperasi yang selama ini selalu jelek di kalangan masyarakat. Hal ini sebagai salah 

satu upaya untuk mewujudkan reformasi total Koperasi yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah beberapa waktu yang lalu. 

Gambar model diatas yang menunjukkan hubungan dan keterkaitan peran stakeholder 

dalam pemberdayaan koperasi menyiratkan bahwa keberhasilan pemberdayaan koperasi 

akan sangat ditentukan oleh bagaimana pola kolaborasi, sinergi, dan sinergi diantara 

stakeholder yang ada terbentuk dan dibangun menjadi suatu program kegiatan yang 

sifatnya komprehensif, sehingga manfaatnya secara optimal akan dapat dirasakan oleh 

koperasi. 

2).  Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

Tahapan kedua yang harus dijalankan dalam membakukan model optimalisasi sumber 

daya ekonomi dalam pemberdayaan Koperasi adalah pemanfaatan teknologo informasi 

dan komunikasi dalam setiap aspek dalam kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan 

oleh para pelaku usaha Koperasi. Fokus utama pada pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi ini adalah pada kemanfaatan yang akan diperoleh oleh para pelaku usaha 

Koperasi dalam menjalankan aspek manajerial usahanya, yang antara lain meliputi : 

manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen 

pengolahan/manufaktur, dan manajemen keuangan/akuntansi. Atau dengan perkataan 

lain,  sampai sejauh mana implementasi pemanfaatan IT ini bagi koperasi dalam 

membantu menjalankan aktivitas usahanya.  
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Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka segala kegiatan yang 

dilakukan oleh entitas bisnis termasuk koperasi, baik dalam hal aspek manajemen dan 

manajerialnya akan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga hal ini tentunya 

akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha koperasi dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya. 

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan, 

sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi 

merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses 

dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang 

mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, 

manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media. 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sekarang telah banyak diterapkan 

pada semua sektor usaha dalam sistem perekonomian, termasuk sektor usaha Koperasi. 

Namun demikian, sektor usaha Koperasi, khususnya para pelaku usaha Koperasi yang 

ada masih banyak dihadapkan pada banyak kendala dan hambatan dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi ini pada kegiatan usahanya. Kendala utama yang 

dihadapi oleh para pelaku usaha Koperasi dalam mengimplementasikan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi ini dalam kegiatan usaha yang dikelolanya adalah 

terletak pada masalah biaya investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi yang harus disediakan serta pada masalah rendahnya kompetensi sumber 

daya manusia yang ada pada sektor usaha Koperasi dalam mengoperasikan aplikasi 

teknologi yang digunakan.  

Selain keterbatasan sebagaimana peneliti uraikan diatas, pada sisi lain pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya akan dapat membawa manfaat yang 

besar bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan pemanfaatan IT 

dalam kegiatan usahanya, koperasi akan memperoleh efisiensi secara besar-besaran 

dalam penggunaan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen, antara lain 

dalam manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen pengelolaan/manufaktur, 

dan manajemen keuangan/akuntansi. Melalui pemanfaatan IT, maka implementasi dalam 

kegiatan manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen pengolahan/manufaktur, 

dan manajemen keuangan/akuntansi akan dapat dilakukan dan diproses secara mudah, 

cepat dan tepat. 

Menyadari arti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan operasi bisnis sebagaimana dijelaskan diatas, maka sudah saatnya mulai 

sekarang sektor usaha Koperasi dan para pelaku usaha Koperasi mempunyai rencana 

terstruktur dan terprogram untuk menggunakan berbagai macam aplikasi dan software 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap aspek manajerial dan 

manajemen usahanya, sehingga akan dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas yang tinggi 

dalam kegiatan usaha yang dikelolanya. 

3).  Pengembangan Berkelanjutan 
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Sustainability merupakan issue yang menarik yang sekarang sedang gencar 

dikembangkan dan diperbincangkan di Indonesia maupun di luar negeri. Konsep 

sustainability bukan hanya berkembang pada level makro saja namun sekarang sudah 

merambah ke level mikro perusahaan. Salah satu focus utama dalam sustainability 

adalah bagaimana  upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap 

berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Sustainability 

mempunyai pengertian yang luas dan sampai saat ini tidak ada. Apabila diterjemahkan, 

sustainability ini mempunyai arti berkelanjutan. 

Dalam tataran kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas bisnis, maka konsep 

sustainability ini sangat penting utuk dipertimbangkan oleh setiap pelaku usaha, demi 

keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Dengan memasukkan konsep 

sustainability ini dalam entitas bisnis, maka setiap entitas bisnis hendaknya memiliki 

rencana secara terstruktur untuk pengembangan berkelanjutan (sustainability 

development) atas usaha yang dijalankannya sehingga unsur going concern dalam bisnis 

akan tercapai. 

Setiap entitas bisnis, pastinya memiliki keinginan untuk berkembang secara 

berkelanjutan dari waktu ke waktu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar dapat 

berkembang secara berkelanjutan, maka setiap entitas bisnis hendaknya senantiasa 

menumbuh kembangkan unsur kreativitas dan inovasi pada setiap karyawannya atau 

pelaku usaha secara terus menerus pada berbagai bidang atau aspek manajemen 

usahanya (baik aspek manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen 

pengolahan/manufaktur, serta manajemen keuangan/akuntansi) dengan dukungan penuh 

dari stakeholder yang ada serta dukungan teknologi informasi (IT) yang bisa digunakan 

dan diaplikasikan pada setiap kegiatan operasi bisnis. 

Dalam kondisi riil yang sering kita jumpai di lapangan, kreativitas dan inovasi para 

pelaku usaha Koperasi sudah cukup baik dan tinggi, namun tingginya kreativitas dan 

inovasi yang dimiliki oleh baik pengurus, karyawan ataupun pelaku usaha Koperasi ini 

sering terkendala berbagai macam hambatan, diantaranya pada peraturan perudangan 

tentang Koperasi yang selama ini digunakan sebagai dasar bagi para pelaku usaha 

Koperasi dalam menjalankan kegiatan operasi usahanya, misalnya yang berkaitan 

dengan pola dan proses transaksi keuangan.  

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Koperasi merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 

Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana dalam Undang-Undang dimaksud jelas 

dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro tidak sama dengan lembaga keuangan 

lainnya (Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) dalam kegiatan 

usahanya. Namun demikian, sebagai lembaga keuangan yang khusus berkaitan dengan 

masyarakat atau usaha mikro, lembaga keuangan mikro (LKM) dalam menjalankan 

kegiatan usahanya tidak sama dengan perbankan yang merupakan Lembaga Keuangan 

Bank (LKB) yang kita kenal selama ini. Yang kemungkinan akan terjadi, Koperasi akan 

jalan ditempat (stagnan) dalam mengelola kegiatan usahanya selama Undang-Undang 

yang mengatur Koperasi tidak dilakukan perubahan dan revisi. Hal ini terkandung 
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• Birokrasi 

• Bisnis (Perbankan) 

• Perguruan Tinggi 

Sinkronisasi Peran 
Stakeholder 

• Pemanfaatan IT untuk 
manajemen SDM 

• Pemanfaatan IT untuk 
manajemen Pemasaran 

• Pemanfaatan IT untuk  
manajemen manufaktur 

• Pemanfaatan manajemen untuk 
manajemen Keuangan/Akuntansi 

Pemanfaatan Tekonologi 
Informasi & Komunikasi 

• Kreativitas & inovasi manajemen 
SDM 

• Kreativitas & inovasi manajemen 
Pemasaran 

• Kreativitas & inovasi manajemen 
Pengolahan/Manufaktur 

• Kreativitas & inovasi manajemen 
Keuangan/Akuntansi 

Pengembangan 
Berkelanjutan 

maksud bahwa, sebagai suatu entitas bisnis, seharusnya  Koperasi dianggap memiliki 

peran dan fungsi yang sama dengan lembaga keuangan lainnya sebagai entitas bisnis. 

Cakupan dan skala usaha koperasi pada umumnya masih sangat terbatas dan cenderung 

terkait dengan program pemerintah terutama di sektor pertanian seperti dalam program 

produksi dan pengadaan pangan. Kegiatan yang bersifat non program biasanya dalam 

bentuk penjualan eceran ( waserda, toko, warung ) dan usaha simpan- pinjam, yang 

volume usahanya masih relatif kecil. 

Oleh karenanya, selama kedudukan dan fungsi Koperasi masih dalam kondisi yang 

terjadi saat ini, maka kreativitas dan inovasi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha 

Koperasi adalah dengan jalan menggunakan sarana IT dalam menawarkan produk 

pinjamannya kepada masyarakat, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dengan 

dukungan IT yang ada, sekarang banyak Koperasi yang menawarkan pinjaman berbasis 

online untuk sampai ke pasar sasarannya. Apabila pemerintah, dalam hal ini Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa mengendalikan kegiatan Koperasi berbasisi online ini, 

maka hal ini akan merupakan malapetaka bagi dunia perkoperasian di Indonesia, karena 

akan semakin memperburuk citra Koperasi yang selama ini sudah jelek di mata 

masyarakat dengan semakin banyaknya bermunculan bisnis Koperasi yang mempunyai 

modus untuk menipu dan merugikan masyarakat. Oleh karenanya peran dan dukungan 

dari birokrasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini sangatlah penting 

dalam ikut membantu dan mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi 

sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi koperasi untuk bersaing dengan lembaga-

lembaga keuangan yang lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka upaya pengembangan model optimalisasi sumber daya 

ekonomi dalam pemberdayaan Koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pengembangan sentra UMKM yang akan dilakukan pada dasarnya harus 

mempertimbangkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, yakni antara lain : 

sinkronisasi peran stakeholder, pemanfaatan tenlogi informasi dan komunikasi, serta 

pengembangan berkelanjutan, sehingga pada gilirannya akan dapat dilakukan 

rekonstruksi model yang lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.  
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Gambar 5 Model Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi 

 

 

Membakukan Optimalisasi Koperasi 

Perkembangan koperasi masih kurang mendapat perhatian sebab saat ini koperasi 

menunjukkan kinerja yang kurang dan citra yang lebih baik dari sebelumnya. Disamping 

masalah-masalah lain yang dihadapi oleh sektor usaha Koperasi untuk dapat tumbuh dan 

berkembang dalam kinerja seperti kegiatan pada sektor usaha lainnya. Ada beberapa 

permasalahan utama yang dihadapi koperasi (Lakip Kemenkop dan UKM, 2017) diantaranya 

yaitu rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, kurangnya 

kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan, rendahnya 

kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan 

pemasaran, kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian, serta belum 

tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga 

menyulitkan pemetaan dan pembinaan. 

1) Penguatan kelembagaan 

Dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga koperasi, perlu langkah strategis dan 

koordinatif lintas bidang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lembaga ekonomi 

yang banyak berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ini. Masalah ini bukan hanya tangung 

jawab pemerintah, Kemenkop dan UKM, , namun perlu adanya dukungan dari berbagai 

pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Pemerintah tidak dapat melakukannya secara 

mandiri karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan 

kerjasama dari stakeholder lain, yang terdiri dari pemerintah, swasta dan perguruan tinggi melalui 

konsep model “Triple Helix”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Konsep Triple Helix Tentang Hubungan Kolaborasi Stakeholder 

Melalui konsep model “Triple Helix” ini, maka masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan 

koperasi akan dapat diatasi. Implementasi konsep model “Triple Helix” ini dalam pemebrdayan 

koperasi dapat dilakukan melalui pola kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi program diantara 

stakeholder yang ada, sehingga akan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing 

stakeholder  melalui program yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam konsep ini, pemerintah 

melalui Kemenkop dan UKM berperan dalam penyuluhan dan diklat perkoperasian agar pemahaman 

1. Profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan 
2. Kapasitas berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan 
3. Kapasitas mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan 

pemasaran 
4. Penyuluhan dan diklat perkoperasian 
5. Ketersediaan database koprerasi yang lengkap dan valid 
6. Dukungan Pemerintah Daerah 
7. Kemampuan teknis operasional 
8. Akses permodalan 
9. Kompetensi dan komitmen SDM 
10. Sistem manajemen, akuntabilitas publik, dan 

pertanggungjawaban  
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SDM di pelaku usaha koperasi dapat ditingkatkan. Kemenkop dan Pemerintah di daerah perlu 

memperkuat basis data dan informasi riil tentang koperasi yang ada, agar informasinya dapat diakses 

oleh masyarakat setempat. Pemerintah dan swasta berkolaborasi dalam akses permodalan bagi 

koperasi, misalnya dengan melakukan channeling dengan lembaga perbankan maupun lembaga 

pembiayaan dalam penyaluran program bantuan pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan 

tenor yang lama. Pemerintah dan perguruan tinggi dapat bekerjasama dalam peningkatan 

profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan koperasi dan sistem manajemen, maupun transfer 

knowledge dari perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat (abdimas) dan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang merupakan salah satu unsur pada tri dharma perguruan tinggi. Bermacam kegiatan 

dan program pelatihan pengelolaan koperasi dapat diberikan oleh kalangan akademisi diharapkan 

akan mampu dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku koperasi dalam pengelolaan usahanya. 

Peningkatan kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk; akses teknologi 

informasi, jaringan dan pemasaran koperasi; dan kompetensi serta komitmen SDM bisa dilakukan 

dengan kolaborasi antara ketiga stakehoder. Peran swasta dan perguruan tinggi dapat menjadi mentor 

dalam peningkatan produk koperasi dan transfer teknologi terkini yang ada melalui bimbingan teknis 

(bimtek) ataupun klinik . 

2).  Penguatan Fungsi Koperasi 

Upaya revitalisasi atau penguatan kembali fungsi koperasi merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. 

Pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/ 

Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa : “Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi 

Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.” Ruang lingkup Revitalisasi 

Koperasi sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/ IX/2015 salah satunya meliputi bidang kelembagaan. Penguatan 

kelembagaan koperasi merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Peran dari koperasi layak 

diperankan kembali melalui penguatan kembali atau revitalisasi secara kelembagaan agar koperasi 

sebagai suatu lembaga berbadan hukum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, melindungi dan 

memfasilitasi usaha anggota. 

Untuk itu, solusi yang tepat dalam mengatasi penguatan fungsi koperasi dalam pemberdayaan 

koperasi, secara umum dapat dilakukan melalui : program legalitas (aspek hukum), program klinik      

( manajemen), program pelatihan (manajemen), program pendampingan (manajemen), program bina 

mitra (bisnis, stakeholder, intern). Kesemua hal tersebut seyogyanya harus mendapatkan tempat 

(porsi) yang tepat bagi koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai unit usaha dalam membantu 

anggotanya yang rata-rata adalah pelaku usaha UMKM. 

Program legalitas dalam penguatan fungsi koperasi bertujuan untuk memperkuat kelembagaan 

koperasi secara sah (legal), sehingga dengan memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan 

kegiatan usahanya diharapkan akan sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 

akan sektor usaha koperasi dan pada gilirannya citra koperasi akan menjadi semakin baik. Hal ini 

disebabkan karena banyak selama ini banyak koperasi yang tidak memiliki badan hukum ataupun 

legalitas yang sah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan terhadap koperasi-koperasi yang tidak 

memiliki legalitas ini, sebenarnya pemerintah telah mengambil upaya untuk mempermudah bagi 

koperasi yang mau mengurus legalitas atayu izin usahanya. Dan bagi koperasi yang tidak mau 

mengurus legalitas atas izin usahanya, selama ini pemerintah juga telah mengambil tindakan tegas 

untuk menutup  dan atau membubarkan koperasi yang bersangkutan, karena koperasi yang termasuk 

kelompok ini dianggap oleh pemerintah sebagai koperasi tidak aktif. 
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Dalam hal program klinik (manajemen) dalam penguatan fungsi koperasi bertujuan untuk 

meningkatkan keahlian maupun ketrampilan (skill) para pengurus maupun anggota koperasi di bidang 

manajemen usaha. Untuk meningkatkan skill di bidang manajemen usahanya, koperasi dapat 

melakukan sinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro maupun kalangan akademisi yang ada di 

perguruan tinggi yang selama ini telah memiliki bagian khusus untuk menyelenggarakan klinik 

manajemen bagi koperasi maupun pelaku usaha UMKM. Selain Dinas Koperasi Usaha Mikro, 

kalangan akademisi juga sering menyelenggarakan klinik manajemen bagi koperasi maupun pelaku 

usaha UMKM melalui UMKM Center yang ada di perguruan tinggi yang biasanya dikemas dalam 

bentuk program penelitian ataupun pengabdian masyarakat (abdimas) yang dilakukan di laboratorium 

klinik manajemen perguruan tinggi. 

Upaya-upaya lainnya yang dapat ditempuh oleh sektor usaha koperasi dalam melakukan penguatan 

fungsi koperasi adalah melalui sinergitas kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen, serta 

kerjasama bisnis dengan stakeholder yang ada, hal ini dapat ditempuh melalui program pelatihan 

manajemen usaha, program pendampingan manajemen usaha, serta program bina mitra. Program 

pelatihan, pendampingan, serta bina mitra yang dilakukan secara sinergitas dengan stakeholder akan 

sangat besar manfaatnya bagi sektor usaha koperasi dalam pengembangan dan penguatan fungsi 

koperasi. Program pelatihan dan pendampingan manajemen bagi koperasi sangat dibutuhkan dalam 

upaya untuk mengembangkan ketrampilan manajemen usahanya serta mengimplementasikan cara-

cara atau metode-metode baru yang bisa diterapkan dalam kegiatan usaha koperasi sesuai dengan 

perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis. Sedangkan program bina mitra, akan sangat 

bermanfaat bagi sektor usaha koperasi untuk membuka diri dalam kerjasama bisnis dengan sesama 

pelaku usaha koperasi maupun dengan pelaku usaha lainnya, sehingga skala usaha koperasi akan 

menjadi lebih luas dan besar.  Melalui program-program ini, diharapkan koperasi akan dapat 

memainkan peran dan fungsinya secara optimal dalam menjalankan kegiatan usahanya serta 

membantu para pelaku usaha UMKM sebagai anggota koperasi dalam menjalankan dan 

mengembangkan kegiatan usahanya.     

3). Membangun Kemitraan 

Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk 

suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga 

dapat memperoleh hasil yang baik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas 

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 

Konteks kemitraan yang dimaksud dalam pemberdayaan koperasi ini adalah kemitraan yang terjalin 

antara berbagai unsur  yang ada pada stakeholder koperasi atau hubungan yang terjadi dari elemen-

elemen yang ada pada stakeholder dengan koperasi. 

Desain model optimalisasi koperasi melalui upaya membangun kemitraan, seyogyanya 

mempertimbangkan pola-pola kemitraan dengan : lembaga birokrasi, lembaga pembiayaan, lembaga 

perguruan tinggi, masyarakat/tokoh masyarakat, mitra bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM). 

Membangun Kemitraan dengan lembaga birokrasi, dalam hal ini sangatlah diperlukan bagi sektor 

usaha koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga birokrasi dalam hal ini Dinas 

Koperasi Usaha Mikro sebagai unsur pemerintah yang memang menaungi dan sebagai wadah 

koperasi dalam menjalankan berbagai macam kegiatan usahanya. Melalui kemitraan dengan Dinas 
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• Unit Kerjasama 

• Unit Pembinaan (legalitas) 

• Unit  Pengembangan 
Ketrampilan (manajemen) 

• Unit  Pengembangan  Usaha 
(deferensiasi) 

• Unit Riset dan Pengembangan 
(Balitbang) 

Penguatan  

Kelembagaan 

• Program legalitas (aspek hukum) 

• Program kilnik (manajemen) 

• Program pelatihan (manajemen) 

• Program pendampingan 
(manajemen) 

• Program bina mitra (bisnis, 
stakeholder, intern) 

Penguatan Fungsi 
Koperasi 

• Kemitraan dengan Birokrasi 

• Kemitraan dengan Lembaga 
Pembiayaan 

• Kemitraan dengan lembaga 
Perguruan Tinggi 

• Kemitraan dengan  
masyarakat/tokoh masyarakat 

• Kemitraan dengan mitra bisnis 

• Kemitraan dengan Lembaga 
Swadaya Masyarakat 

Membangun 

 Kemitraan 

Koperasi Usaha Mikro, maka para pelaku usaha koperasi akan mendapatkan banyak informasi tentang 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan usahanya, program-

program bantuan khusus yang diberikan untuk koperasi, pelatihan manajemen, kegiatan pameran serta 

informasi yang lainnya yang tujuannya adalah untuk pengembangan usaha koperasi. 

Membangun kemitraan dengan lembaga pembiayaan, akan sangat penting bagi sektor usaha koperasi 

didalam mendapatkan tambahan modal untuk memperbesar skala usahanya, atau dalam hal ini 

koperasi dapat berperan sebagai dalam fungsi channeling untuk penyaluran kredit dari lembaga 

pembiayaan dan perbankan yang dikhususkan bagi sektor usaha UMKM. Dalam channeling ini, 

koperasi akan menerima pinjaman dari lembaga perbankan dengan biaya yang sangat murah dan 

kemudian dana yang diperoleh tersebut oleh koperasi akan disalurkan kepada anggota koperasi yang 

memiliki usaha UMKM. 

Kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi (PT) bagi sektor usaha koperasi sangatlah diperlukan 

untuk proses transfer knowledge atas cara-cara atau metode-metode yang baru dalam manajemen 

pengelolaan usaha koperasi, atau hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat (abdimas) yang 

dilakukan oleh PT dapat diinformasikan dan diimplementasi oleh sektor usaha koperasi dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Melalui kemitraan dengan PT ini, koperasi akan dapat memperoleh 

banyak manfaat dalam rangka pengembangan usahanya. 

Demikian juga dengan masyarakat/tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya, perlulah sektor usaha 

koperasi ini untuk membangun kerjasama (kemitraan) dalam usaha untuk membangun citra koperasi 

menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada umumnya akan sangat percaya dengan 

apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan yang ada di daerahnya. 

Mitra bisnis adalah salah satu dari unsur stakeholder koperasi yang sangat penting keberadaannya 

dalam kegiatan usaha koperasi. Membangun kemitraan dengan mitra bisnis ini menjadi persyaratan 

mutlak bagi sektor usaha koperasi, apabila koperasi ingin kegiatan usahanya berkembang dan 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemitraan dengan mitra bisnis ini dapat dilakukan oleh sektor 

usaha koperasi dalam berbagai macam pola, misalnya bina mitra, dimana koperasi yang lebih besar 

bisa bermitra dengan koperasi yang lebih kecil dalam ikut membantu dan mengembangkan skala 

usahanya. Atau koperasi dapat bermitra dengan pelaku usaha UMKM  dalam ikut mengembangkan 

usahanya supaya menjadi lebih besar dengan membangun jaringan atau rantai pasok antara pelaku 

UMKM dengan para suppliernya. Pola-pola kemitraan inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh 

para pelaku usaha yang mau melakukan kerjasama kemitraan. 

Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah koperasi harus membangun kemitraan dengan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) yang ada disekitranya dengan tujuan untuk ikut menjaga eksistensi 

usahanya dan meningkatkan citra koperasi. 

Berdasarkan atas uraian diatas, maka menurut hemat peneliti bahwa dalam implementasi model 

optimalisasi koperasi yang efektif dalam  pemberdayaan koperasi, kiranya perlu dikembangkan dan 

diimplementasikan model penguatan kelembagaan koperasi, penguatan fungsi koperasi, serta 

bagaimana membangun kemitraan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha koperasi 

berdasarkan hasil identifikasi karakteristik pelaku usaha koperasi sesuai dengan yang ada pada desain 

model optimalisasi koperasi, sehingga desain model yang dirumuskan akan mudah 

diimplementasikan.  

Upaya pengembangan model optimalisasi koperasi dalam pemberdayaan Koperasi yang berkaitan 

dengan pengelolaan dan pengembangan sentra UMKM yang akan dilakukan pada dasarnya juga harus 

mempertimbangkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, yakni antara lain : penguatan 

kelembagaan, penguatan fungsi koperasi, membangun kemitraan, sehingga pada gilirannya akan 
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dapat dilakukan rekonstruksi model yang lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan seperti 

nampak pada ilustrasi gambar 5.22 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model Optimalisasi Koperasi 

 

Membakukan Keberlanjutan Usaha  

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan 

anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, disamping itu juga terdapat 

tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu mampu menjaga keberlangsungan usahanya 

(survive) atau dapat bertahan dalam persaingan. Tujuan keberlanjutan usaha koperasi dapat 

diartikan sebagai maksimasi dari kesejahteraan anggota, yang merupakan nilai sekarang 

koperasi  terhadap prospek masa depannya. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, maka 

para pengelola koperasi harus menjalankan kegiatannya operasionalnya dengan sebaik-

baiknya dan berusaha meminimalkan gangguan-gangguan yang ada atau yang mungkin 

muncul. Dalam pandangan lain, keberlanjutan usaha ini sesuai dengan prinsip going concern 

yang memiliki anggapan bahwa perusahaan akan terus melakukan operasinya sepanjang 

proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Dalam pemberdayaan koperasi, model keberlanjutan usaha dapat dilakukan melalui 

implementasi pada tahapan aspek mengembangkan kemitraan, aspek peningkatan kualitas 

manajerial, aspek memelihara daya saing, dan aspek mengembangkan kearifan lokal yang 

harus dilakukan oleh para pelaku UMKM sebagai anggotanya. Implementasi dari aspek-

aspek diatas sangatlah penting dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dalam pengelolaan 

usahanya sehingga usaha yang dijalankan akan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Oleh karenanya pada model keberlanjutan usaha ini, akan difokuskan pada apa yang harus 

dan akan dilakukan oleh sektor usaha UMKM agar usaha mereka mampu untuk eksis dan 

berkembang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disain model keberlanjutan usaha akan 

peneliti uraikan dibawah ini. 

1).  Mengembangkan kemitraan 

Kemitraan usaha adalah adanya hubungan kerjasama usaha diantara beberapa pihak yang 

sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling 
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menghidupi, saling memperkuat, dan saling memperkuat. Pelaksanaan kemitraan dilandasi 

oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi 

ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. 

Kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi dan bukan semata-

mata konsep sosial yang dilandasi oleh motif belas kasihan atau kedermawanan 

(Kartasasmita, 1996). 

Konsep kemitraan selain menjadi salah satu program kerjasama antara perusahaan dengan 

koperasi dan UMKM, juga merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap 

lingkungannya. Perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengembangkan usaha kecil dan 

masyarakat pelanggannya yang berada disekitarnya. Karena pada akhirnya konsep kemitraan 

yang dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang. Di dalam konsep 

kemitraan, perusahaan juga mendukung koperasi dan UMKM  dalam mengembangkan 

usahanya. Pengembangan usaha koperasi dan UMKM diharapkan akan dapat meningkatkan 

ekonomi anggota dan daerah sekitarnya. Bentuk dukungan perusahaan terhadap koperasi dan 

UMKM dapat berupa bantuan dalam permodalan, pelatihan kepada pengurus maupun 

anggota koperasi yang sebagian besar adalah pelaku usaha UMKM agar kualitas sumber daya 

manusianya meningkat, membantu dalam pengelolaan manajemen dan distribusi produk/jasa 

yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM. 

Kemitraan/Kerjasama dengan lembaga (birokrasi, perbankan, dan perguruan tinggi), 

misalnya dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha dan 

bantuan program yang memang khusus disalurkan untuk pelaku usaha UMKM. Pelatihan, 

pembinaan, dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh (birokrasi, perbankan, dan 

perguruan tinggi) akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan 

ketrampilan (skill) dalam berbagai aspek manajemen usaha maupun aspek manajerial lainnya 

dalam pengelolaan usaha. Program-program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha 

bagi pelaku usaha UMKM sebaiknya dapat dilakukan ditempat mereka melakukan kegiatan 

usahanya, sehingga materi-materi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha yang 

diberikan akan langsung dapat diimplementasikan oleh para pelaku nusaha UMKM secara 

langsung dalam kegiatan usahanya. Dengan cara demikian, maka efektivitas kegiatan 

pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha yang dilakukan akan tercapai secara optimal 

dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha UMKM. Demikian juga yang 

terkait dengan bantuan-bantuan program untuk pelaku usaha UMKM, sebaiknya langsung 

diberikan kepada pelaku usaha UMKM melalui tenaga pendamping usaha yang ada di 

lapangan. Dalam penyaluran bantuan program untuk pelaku usaha UMKM ini, pemerintah 

bisa bermitra dengan perguruan tinggi (PT) sebagai tenaga konsultan ataupun pendamping 

lapangan. 

Kemitraan/Kerjasama dengan supplier dalam kerangka kerjasama bisnis dilakukan dengan 

tujuan untuk selalu mendapat dukungan dan pasokan bahan baku dalam kegiatan 

produksinya. Agar program pemberdayaan koperasi terhadap pengelolaan UMKM dapat 

berjalan, maka program kerjasama/kemitraan hendaknya dapat dikembangkan oleh pelaku 

usaha UMKM dengan cara membangun kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM lainnya 

yang peran dan fungsinya sebagai supplier/pemasok untuk kebutuhan bahan baku yang 
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dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha dan produksinya. 

Keberlangsungan kegiatan usaha dan produksi yang dijalankan oleh para pelaku usaha 

UMKM sangat tergantung dari ketersediaan faktor-faktor produksi yang diproses melalui 

kegiatan produksi. Dalam hal ini, supplier memiliki kedudukan yang kuat (bargaining 

position) terhadap para pelaku usaha UMKM dalam supplai bahan baku yang dibutuhkan 

oleh UMKM dalam menjalankan kegiatan produksinya. Atau dengan kata lain, pelaku uaha 

UMKM sangat memiliki ketergantungan yang tinggi atas supplai bahan baku yang dilakukan 

oleh supplier-nya. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketergantungan tersebut, para pelaku 

usaha UMKM hendaknya dapat mengembangkan kemitraan bisnis dengan para supplier-nya 

sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan supplai bahan baku akan tetap terjaga dengan 

baik. Apabila hal ini tidak dilakukan akan dapat menggangu eksistensi usaha yang dijalankan 

oleh para pelaku usaha UMKM dalam jangka panjang, karena terdapat kesulitan atau tidak 

mendapatkan supplai bahan baku sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga pada 

gilirannya hal ini tentu akan dapat menggangu jalannya aktivitas produksi yang dilakukan 

dan pelaku usaha UMKM tidak akan dapat memasok dan men-deliver produk sesuai dengan 

permintaan yang ada. 

Kemitraan/kerjasama dengan konsumen sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui perubahan-

perubahan selera, kebutuhan, dan permintaan konsumen yang senantiasa selalu berkembang 

setiap saat. Dengan perubahan bisnis yang begitu cepat serta selera dan tututan masyarakat 

yang kian meningkat, maka sudah seharusnya para pelaku usaha UMKM mampu untuk 

mengimbangi perubahan tuntutan yang ada agar bisnisnya bisa berkelanjutan. Bisnis yang 

terus berubah tidak bisa dihadapi dengan cara-cara tempo dahulu yang mungkin boleh jadi 

kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah baru 

dengan cara lama. Kalaupun ada hasilnya, pasti kurang optimal. Untuk itu perlu 

mengembangkan usaha UMKM selaras dengan zaman, agar semakin kompetitif. Melalui 

upaya mengembangkan kemitraan dengan konsumen inilah, para pelaku usaha UMKM akan 

dapat selalu mengikuti trend dalam perubahan-perubahan selera, kebutuhan, maupun 

permintaan produk dan jasa yang diinginkan oleh konsumennya. Mengembangkan 

kemitraan/kerjasama usaha, dalam hal ini ditempuh melalui pengembangan kerjasama usaha 

antar pelaku ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Pada upaya pengembangan 

kerjasama ini terdapat muatan yang berwawasan pembinaan dan berwawasan ekonomis yang 

bertujuan jangka panjang. Manfaat kerjasama yang dibangun diharapkan bukan saja bagi 

pelaku yang terlibat langsung dalam kerjasama usaha tersebut, melainkan juga akan 

bermanfaat secara keseluruhan dalam memperbaiki struktur ekonomi nasional dalam 

menghadapi persaingan. Oleh karenanya kemampuan mengembangkan kerjasama/kemitraan 

bagi pelaku usaha UMKM sangatlah diperlukan, sehingga pelaku usaha UMKM akan dapat 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan bisnis yang terjadi yang akan sangat 

mempengaruhi kegiatan usaha yang mereka jalankan di masa-masa mendatang. Membangun 

dan mengembangkan kerjasama kemitraan bisnis dapatlah dikatakan “gampang-gampang 

susah”, hal ini tentunya sangat tergantung dari kesepakatan dan keyakinan serta kepercayaan 

diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama kemitraan dalam bisnis. 

2).  Peningkatan kualitas manajerial 
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Selama ini kualitas manajerial para pengurus koperasi dan pelaku usaha UMKM masih 

sangat rendah. Rendahnya kualitas manajeriaql ini pada hakikatnya disebabkan karena 

rendahnya kompetensi yang mereka miliki dalam aspek manajerial dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Oleh karenanya dalam upaya pemberdayaan koperasi sangatlah penting 

untuk dilakukan peningkatan kualitas manajerial bagi pengurus maupun pengelola koperasi 

serta pelaku usaha UMKM sebagai anggotanya.  Apabila pengurus dan pengelola koperasi 

serta para pelaku usaha UMKM sbagai anggota koperasi telah memiliki kualitas manajerial 

yang baik dan memadai dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka hal ini tentunya akan 

berdampak pada peningkatan kualitas manajerial dalam pengelolaan kegiatan usahanya dan 

pada gilirannya usaha yang dijalankan akan dapat berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas 

manajerial ini bagi pengurus maupun pengelola koperasi serta pelaku UMKM sebagai 

anggota dapat dilakukan melalui berbagai bentuk program kegiatan, antara lain : pelatihan, 

pembinaan, pendampingan usaha serta klinik manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan 

pada aspek sumber daya manusia (SDM), pengelolaan aspek pemasaran, pengelolaan aspek 

pengolahan/manufaktur, dan pengelolaan aspek keuangan/akuntansi. 

UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi besar dan memiliki daya saing, 

jika saja memiliki manajemen yang solid. Dengan demikian diperlukan sebuah model 

manajemen UMKM yang dapat dijadikan pedoman oleh UMKM dalam mengelola usahanya. 

Pengembangan model manajemen yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi UMKM di 

Indonesia saat ini sangat diperlukan bagi skala usaha UMKM ditengah-tengah derasnya 

perubahan lingkungan bisnis dan manajemen yang ada di era global ini. Untuk itu sangatlah 

diperlukan upaya melakukan peningkatan kualitas manajerial bagi para pelaku usaha UMKM 

melalui berbagai macam cara agar usaha yang dikelolanya menjadi berkembang dan 

berkelanjutan. 

Program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha secara langsung di tempat usaha 

pelaku UMKM merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dapat dijalankan dalam upaya 

peningkatan kualitas manajerial para pelaku usaha UMKM. Program-program pelatihan, 

pembinaan, dan pendampingan usaha yang akan dijalankan harus dikemas menjadi satu 

program yang sifatnya komprehensif dan lengkap yang berkaitan dengan aspek-aspek 

pengelolaan usaha, antara lain : aspek manajemen SDM, aspek manajemen pemasaran, aspek 

manajemen pengolahan/manufaktur, aspek manajemen keuangan/akuntansi yang memang hal 

ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Tujuan daripada penyelenggaraan program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha 

secara langsung di tempat usaha pelaku UMKM adalah agar materi-materi yang didapatkan 

oleh pelaku UMKM selama mengikuti program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan 

usaha dapat secara langsung dipraktekkan dan diimplementasikan di tempat pelaku UMKM 

menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Program-program yang diselenggarakan tentunya 

harus mempertimbangkan kebutuhan para pelaku UMKM, kompetensi yang mereka miliki 

selama ini, materi yang akan disampaikan, peserta program, penyampai materi dalam 

program, tempat program diselenggarakan, serta waktu pelaksanaan program. Dengan cara 

demikian, maka efektivitas dan efiesiensi penyelenggaraan program yang dilakukan akan 
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dapat tercapai secara optimal dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha 

UMKM.  

3).  Memelihara daya saing 

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam 

kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang 

sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun 

untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. 

Sebagai institusi bisnis, koperasi mau tak mau menghadapi kompetisi bisnis yang kian ketat. 

Untuk itu, maka pengembangan dan pemberdayaan koperasi haruslah diarahkan pada upaya 

menumbuhkan dan meningkatkan serta memelihara daya saing para pelaku usaha UMKM 

sebagai anggotanya yang telah memiliki kinerja dan kualitas yang baik. Daya saing pelaku 

usaha UMKM yang menjadi anggota koperasi akan dapat terjamin dan terpelihara, manakala 

para pelaku usaha koperasi terus mengarahkan orientasi usaha para pelaku usaha UMKM 

yang menjadi anggotanya dengan tetap dapat menjaga akses yang ada di sekitarnya, baik 

yang berkaitan dengan akses nilai-nilai lokal, akses budaya setempat, akses kebersamaan 

pelaku usaha UMKM, serta akses kekeluargaan. 

Daya saing pelaku usaha UMKM akan dapat tetap terpelihara, manakala UMKM dapat 

menjaga, mempertahankan dan menggali akses nilai-nilai lokal yang ada untuk 

dikembangkan menjadi sesuatu produk atau jasa yang memiliki nilai tambah (value added). 

Melalui upaya ini semacam ini, UMKM akan dapat mengelola keberlangsungan usaha yang 

dijalankannya. Permasalahannya adalah “Bagaimana cara pelaku usaha UMKM menggali 

nilai-nilai lokal yang ada ?”. Jawabannya tentu sangat tergantung dari tumbuh dan 

berkembangnya nilai-nilai kreatifitas dan inovasi yang ada pada masing-masing pelaku usaha 

UMKM. Semakin kreatif dan inovatif mereka dalam menjalankan serta mengelola usahanya, 

serta semakin sering mereka mencoba untuk menggali nilai-nilai lokal yang ada dan 

berkembang di masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan bagi para pelaku untuk 

dapat menciptakan produk/jasa sesuai dengan nilai-nilai lokal/kedaerahan.  

Demikian juga akses terhadap budaya setempat, tetap harus dipelihara dan dijaga 

keberadaannya oleh para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Dengan mengedepankan akses budaya setempat dalam penciptaan produk/jasanya, maka para 

pelaku usaha UMKM sejatinya telah mampu  memelihara budaya setempat sebagai unsur 

daya saing. Hal ini dicerminkan oleh produk/jasa yang mereka hasilkan, akan selalu 

menggunakan identitas dan karakteristik budaya setempat dimana para pelaku usaha UMKM 

tersebut berada. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa koperasi didirikan dan dibentuk untuk kepentingan 

anggotanya yang dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karenanya, 

prinsip kebersamaan dan kekeluargaan ini haruslah tetap ditegakkan diantara para anggota 

koperasi. Dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan ini, maka pengelolaan koperasi 

yang merupakan wadah bagi para pelaku usaha UMKM yang menjadi anggota koperasi 

dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaknya juga harus tetap dijaga dan dijamin, bahwa 

koperasi dimana mereka tergabung sebagai anggotanya harus mengutamakan keperluan dan 

kepentingan anggotanya.  
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Dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan ini, maka para pelaku usaha UMKM yang 

menjadi anggota koperasi akan dapat bersaing secara sehat dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Pelaku usaha UMKM yang lain yang menjadi anggota koperasi kalau bisa jangan 

dianggap sebagai pesaing usaha semata-mata, jadikan mereka sebagai mitra bisnis dalam 

mnjalankan kegiatan usahanya. Dengan memandang pesaing sebagai mitra bisnis dan 

bukannya sebagai pesaing, maka para pelaku usaha UMKM akan dapat saling mengisi 

kekurangan masing-masing yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM yang lainnya. Melalui 

cara demikian ini, maka akses kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM akan tetap dapat terjaga dan 

terpelihara, tanpa memandang satu dengan yang lainnya merasa lebih kuat dan memiliki 

pengaruh terhadap pelaku usaha UMKM yang lainnya.   

Melalui upaya-upaya sebagaimana diuraikan diatas, maka daya saing para pelaku usaha 

UMKM yang ada akan tetap dapat terjaga dan terpelihara di tengah arus globalisasi ekonomi 

maupun pasar yang sekarang ini terjadi. 

4).  Mengembangkan kearifan lokal 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga 

dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local 

knowledge” atau kecerdasan setempat local genious. Berbagai strategi dilakukan oleh 

masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. Kearifan lokal juga dapat diartikan 

sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendapat 

diatas dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasan yang telah 

mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini 

masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa local wisdom (kearifan lokal) dapat 

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat local yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

 Mengembangkan kearifan lokal dapat dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM 

sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di daerahnya masing-masing. Sebagaimana kita 

ketahui, bahwa sekarang ini banyak berkembang industri kreatif yang ada di daerah-daerah 

seperti misalnya industri kerajinan dan handicraft, atau sektor usaha lainnya yang 

berkembang seperti di Surabaya dengan banyaknya sentra-sentra batik yang bermunculan. 

Pelaku usaha UMKM yang ada di masing-masing sentra batik berusaha mengembangkan 

motif-motif batik yang memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan budaya lokal 

masyarakat. Melalui upaya mengembangkan kearifan lokal ini diharapka para pelaku usaha 

UMKM akan semakin kreatif dan inovatif dalam meng-create serta mengembangkan 

produknya sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, hal ini dapat kita lihat sekarang sudah 

banyak bermunculan produk-produk pelaku UMKM yang didesain sesuai dengan adat 

istiadat setempat. Dalam industri kreatif, penciptaan sebuah lagu sekarang ini juga sudah 

banyak yang mendasarkan pada budaya setempat. Demikian juga dalam industri pakaian, 
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banyak desain-desain pakaian yang sekarang ini didesain sesuai dengan budaya setempat 

yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, seperti yang dilakukan oleh Cak Cuk 

Surabaya, yang sekerang ini telah mengembangkan kegiatan usahanya bukan hanya pada 

pembuatan kaos yang mencirikan atau identitas kata-kata masyarakat Surabaya, akan tetapi 

juga sudah mengembangkan usahanya dengan mendirikan “”Cak Cuk Cafe” maupun “Cak 

Cuk Store”. Mengembangkan produk yang bercirikan nilai budaya lokal/setempat yang 

dilakukan oleh Cak Cuk Surabaya ini sangat penting bagi para pelaku usaha UMKM dalam 

upaya untuk mendeferensiasikan produk yang mereka tawarkan dengan yang kebanyakan 

ditawarkan oleh para pelaku usaha sejenisnya (pesaing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Contoh Kearifan Lokal Berdasarkan Budaya Surabaya 

Melalui upaya yang demikian ini, diharapkan para pelaku usaha akan dapat mempertahankan 

eksistensi dan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

Mengembangkan kearifan lokal pada usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha UMKM 

juga dapat didasarkan pada nilai-nilai norma masyarakat setempat seperti dicirikan pada logat 

bahasa dan tutur bahasa, yang ini sangat kental dengan identitas dan karakteristik masyarakat 

setempat. Sebagai contoh logat bahasa dan tutur bahasa yang digunakan oleh para pelaku 

usaha UMKM yang berada di sepanjang kawasan pesisir pantai Jawa Timur akan sangat 

berbeda dan beragam dalam menawarkan produk hasil produksi mereka. 

Selain daripada nilai-nilai budaya setempat dan nilai-nilai norma masyarakat, upaya 

mengembangkan kearifan lokal juga bisa dilandasi oleh nilai-nilai sumberdaya lokal yang ada 

di suatu tempat/daerah. Hal ini dapat kita lihat pada produk-produk, maupun makanan olahan 

yang dihasilkan oleh para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah-daerah. Seperti yang bisa 

kita lihat di kota Malang misalnya, banyak para pelaku usaha UMKM yang membuat produk 

makanan dan jajanan olahan yang menggunakan sumberdaya berupa bahan baku lokal yang 

berkembang seperti Malang Strudel, Keripik Tempe, Bakpao Telo, Minuman Sari Apel dan 

lain sebagainya.  
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Gambar 9 Produk Makanan Olahan Yang Mencirikan Kearifan Lokal 

Dengan semakin banyaknya dikembangkan produk makanan dan minuman yang mencirikan 

sifat kedaerahan ini, hal ini tentunya akan dapat mendukung dan sejalan dengan upaya 

mengembangkan kearifan lokal bagi para pelaku usaha UMKM yang ada, sehingga pada 

gilirannya tentu akan berdampak pada berkembangnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

para pelaku usaha UMKM dan diharapkan pelaku usaha UMKM dapat naik kelas serta usaha 

yang dikelolanya dapat berkelanjutan. 

Pengembangan model merupakan salah satu wujud daripada temuan-temuan ataupun 

fenomena-fenomena yang sedangkan terjadi dan berkembang di lingkungan. Upaya 

pengembangan model ini sangatlah diperlukan sebagai salah satu respon terhadap perbaikan 

dan ataupun penyempurnaan atas pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang 

direncanakan, maupun sedang atau sudah berjalan. Tujuan daripada pengembangan model ini 

adalah demi menjamin efektivitas dan efisiensi implementasi kegiatan atau program serta 

keberlanjutan usaha bagi para pelaku usaha UMKM. Dalam kaitannya dengan penelitian 

yang dilakukan pada pengelolaan dan pengembangan sentra UMKM yang ada di 5 

kota/kabupaten di Jawa Timur ini, pengembangan model pengembangan berkelanjutan 

dengan mempertimbangkan pada berbagai macam aspek atau sisi, antara lain : 

mengembangkan kemitraan, peningkatan kualitas manajerial, memelihara daya saing, serta 

mengembangkan kearifan lokal sebagaimana tersaji pada ilustrasi gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Model Keberlanjutan Usaha 

Mengacu pada rekomendasi atas hasil evaluasi efektivitas model di atas, maka pada dasarnya 

konsep model pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra UMKM yang 
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disusun ini dapat diimplementasikan, tentunya dengan melakukan beberapa perbaikan sesuai 

dengan kondisi riil yang ada di lapangan, baik kondisi koperasi dan kawasan sentra UMKM 

yang ada itu sendiri, kondisi perilaku dan karakteristik para pelaku usaha koperasi dan pelaku 

usaha UMKM yang selama ini menjalankan kegiatan usahanya pada sentra UMKM, serta 

upaya dan kemampuan stakeholder yang ada dalam menjalan peran dan fungsinya dalam ikut 

memberdayakan koperasi sehingga akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha koperasi dan 

UMKM dan menjadikan kegiatan usaha yang mereka kelola semakin baik dari waktu ke 

waktu.  

Oleh karenanya konsep rumusan model dari hasil evaluasi ini bisa segera ditindaklajuti 

dengan pembuatan dokumen penyusunan model pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan 

sentra UMKM yang efektif sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengelola dan menjalankan bisnis atau usahanya 

di masa-masa mendatang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Mengacu hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

maka dapatlah peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Pemberdayaan koperasi bukan merupakan tanggungjawab pemerintah (birokrasi) semata, 

akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama dari para stakeholder yang ada.  

2. Implementasi aspek kelembagaan dalam koperasi, aspek optimalisasi fungsi koperasi, 

aspek membangun kemitraan, aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

yang ada dalam sektor usaha koperasi selama ini masih menunjukkan kategori yang sangat 

rendah. Hanya pada aspek pengembangan berkelanjutan yang menunjukkan kategori yang 

sangat tinggi 

3. Konsep Model pelatihan pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra 

UMKM di 5 kota/kabupaten di Jawa Timur terdiri dari 3 model, yang antara lain meliputi : 

desain model optimalisasi sumberdaya ekonomi, desain model optimalisasi koperasi, 

desain model keberlanjutan usaha. Implementasi desain model tersebut haruslah dilakukan 

secara bertahap, sehingga diharapkan pemberdayaan sektor usaha koperasi dalam 

pengelolaan sentra UMKM akan memperoleh keberhasilan serta berjalan dengan efektif.  

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat peneliti kemukakan beberapa 

rekomendasi sebagaimana berikut ini : 

1. Sebaiknya model pemberdayaan koperasi yang efektif dalam pengelolaan sentra UMKM 

yang akan diimplementasikan pada desain model oprimalisasi sumberdaya ekonomi, 

optimaliasi fungsi koperasi, dan keberlanjutan usaha melalui pola perencanaan yang 

matang dengan jalan membuat rencana program pemberdayaan koperasi secara kolaborasi 

antar pihak yang berkepentingan. Kolaborasi dapat dilakukan dengan melibatkan 

Perguruan Tinggi (PT), Dinas Koperasi Dan UMKM, Dinas-Dinas terkait lainnya, 

institusi/lembaga formal lain, kalangan bisnis, dan kelompok-kelompok usaha atau 
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asosiasi yang membidangi usaha. Dan model pemberdayaan kopoerasi yang akan 

diimplementasikan hendaknya menekankan pada kebutuhan para pelaku usaha sektor 

koperasi yang ada. 

2. Implementasi penguatan kelembagaan koperasi maupun membangun kemitraan yang akan 

diimplementasi hendaknya dapat diperluas bukan hanya menggunakan konsep model 

“Triple Helix”, akan tetapi dapat juga menggunakan konsep model “Penta Helix” dalam 

pemberdayaan koperasi dengan melibatkan unsur community dan media sebagai salah satu 

komponen dalam stakeholder. 

3. Pada model pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan sentra UMKM hendaknya lebih 

ditekankan pada pola kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi kegiatan atau program yang ada 

pada masing-masing stakeholder. Melalui pola yang demikian ini, maka program 

pemberdayaaan koperasi akan dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrated 

sehingga akan membawa kemanfaatan secara optimal bagi koperasi. 
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LAMPIRAN 
Tabel 5 Mapping Jawaban Responden Atas Aspek Struktur Kelembagaan Dalam Koperasi 

No Butir Pernyataan 
Kondisi Riil 

Rendah Sedang Tinggi 
≤40% 41-67% 69-100% 

1 

Apakah koperasi saudara memiliki anggota yang saat ini sebagai 

pelaku UMKM aktif dan tergabung dalam kelompok usaha (sentra 

UMKM)  

- - 100% 

2 
Apakah koperasi saudara sudah memasukkan UMKM sebagai bagian 

didalam struktur organisasinya (unit/divisi)   
9% - - 

3 

Apakah koperasi saudara sudah memiliki unit/divisi UMKM yang 

fokus memberi binaan kepada pelaku UMKM secara terprogram dan 

berkelanjutan  

6% - - 

4 

Apakah koperasi saudara sudah memiliki unit/divisi yang memberi 

materi pelatihan dalam pengelolaan UMKM secara terprogram dan 

berkelanjutan  

0% - - 

5 

Apakah koperasi saudara memiliki unit/divisi yang melakukan 

program pendampingan bagi pelaku UMKM secara tershedule dan 

berkelanjutan  

0% - - 

6 
Apakah koperasi saudara sudah memiliki unit/divisi yang turut 

membangun kemitraan dengan pelaku UMKM secara terprogram  
12% - - 

7 
Apakah koperasi saudara sudah memiliki unit/divisi yang membantu 

khusus dalam akses permodalan bagi pelaku UMKM  
- - 69% 

8 

Apakah koperasi saudara sudah memiliki unit/divisi yang membantu 

dalam mengakseskan permodalan dengan lembaga pembiayaan formal 

bagi pelaku UMKM  

17% - - 

9 

Apakah koperasi saudara memiliki program khusus untuk 

mengembangkan unit/divisi yang lebih spesifik dalam pengeloaan 

UMKM  

2% - - 

Sumber : Jawaban Kuesioner, data diolah peneliti 

 

Tabel 6 Mapping Jawaban Responden Atas Aspek Optimalisasi Fungsi Koperasi 

No Butir Pernyataan 
Kondisi Riil 

Rendah Sedang Tinggi 
≤40% 41-67% 69-100% 

1 
Apakah koperasi saudara telah menjalankan fungsi manajemen secara 

layak dalam membantu pengelolaan UMKM  
- 66% - 

2 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pelatihan 

manajemen pemasaran bagi pelaku UMKM secara tershedule dan 

berkelanjutan  

- 41% - 

3 Apakah koperasi saudara telah melakukan program pelatihan 26% - - 
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manajemen proses/manufaktur bagi pelaku UMKM secara tershedule 

dan berkelanjutan  

4 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pelatihan 

manajemen keuangan bagi pelaku UMKM secara tershedule dan 

berkelanjutan  

39% - - 

5 
Apakah koperasi saudara telah melakukan program pelatihan akuntansi 

bagi pelaku UMKM secara tershedule dan berkelanjutan  
33% - - 

6 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pendampingan 

aspek manajemen pemasaran bagi pelaku UMKM yang tershedule & 

berkelanjutan  

39% - - 

7 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pendampingan 

aspek manajemen proses/manufaktur bagi pelaku UMKM yang 

tershedule & berkelanjutan  

27% - - 

8 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pendampingan 

aspek manajemen keuangan bagi pelaku UMKM yang tershedule & 

berkelanjutan Apakah pelatihan manajemen yang diselenggarakan di 

lokasi UMKM akan membuka ruang konsultasi bisnis yang lebih 

terbuka dan selaras dengan kondisi manajemen masing masing pelaku 

UMKM 

39% - - 

9 
Apakah koperasi saudara telah melakukan program pendampingan 

aspek akuntansi bagi pelaku UMKM yang tershedule & berkelanjutan  
39% - - 

10 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pelatihan 

manajemen baik aspek perencanaan, organisasi, pengarahan bagi 

pelaku UMKM yang tershedule & berkelanjutan 

14% - - 

11 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pendampingan 

manajemen baik aspek perencanaan, organisasi, pengarahan bagi 

pelaku UMKM yang tershedule & berkelanjutan 

17% - - 

12 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program pengembangan  

manajemen berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang tershedule dan 

berkelanjutan 

15% - - 

13 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program strategi 

pengembangan dan membangun daya saing UMKM dalam 

menghadapi persaingan pasar 

12% - - 

14 

Apakah koperasi saudara telah melakukan program strategi 

pengembangan bisnis berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam 

menghadapi persaingan pasar global 

6% - - 

 Rerata 25.5% 53.5 - 

Sumber : Jawaban Kuesioner, data diolah peneliti 

 

Tabel 7 Mapping Jawaban Responden Atas Aspek Membangun Kemitraan 

No Butir Pernyataan 
Kondisi Riil 

Rendah Sedang Tinggi 
≤40% 41-67% 69-100% 

1 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan perguruan tinggi/akademisi dalam rangka pengembangan 

manajerial bagi pelaku UMKM  

6% - - 

2 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan birokrasi/dinas koperasi UMKM dalam rangka mengikuti 

kebijakan serta pemahaman regulasi  bagi pelaku UMKM  

- - 90% 

3 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan lembaga pembiayaan/perbankan dalam rangka pemenuhan 

permodalan bagi pelaku UMKM  

26% - - 

4 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan lembaga pembiayaan lainnya/modal ventura dalam rangka 

pemenuhan permodalan bagi pelaku pelaku UMKM  

12% - - 

5 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan pelaku bisnis dalam rangka pemenuhan modal kerja bagi 

pelaku UMKM  

25% - - 
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6 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan pengguna/pembeli dalam rangka peningkatan penjualan bagi 

pelaku UMKM  

- - 83% 

7 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan instansi terkait dalam rangka promosi dan pengenalan produk 

UMKM dalam expo  tingkat nasional secara terstruktur dan tershedul  

- - 73% 

8 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

kalangan instansi terkait dalam rangka promosi dan pengenalan produk 

UMKM dalam expo  tingkat internasional secara terstruktur dan 

tershedul  

10% - - 

9 

Apakah koperasi saudara telah membangun kemitraan dengan 

departemen Kumham dalam rangka perlindungan hak cipta produk 

bagi pelaku UMKM  

0% - - 

 Rerata 15.8% - 82% 

Sumber : Jawaban Kuesioner, data diolah peneliti 

 

Tabel 8 Mapping Jawaban Responden Atas Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi 

No Butir Pernyataan 
Kondisi Riil 

Rendah Sedang Tinggi 
≤40% 41-67% 69-100% 

1 

Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan teknologi informasi 

dalam rangka membantu pengembangan manajerial bagi pelaku 

UMKM  

11% - - 

2 

Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam rangka membantu pengembangan manajerial bagi 

pelaku UMKM  

1% - - 

3 
Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan teknologi informasi 

dalam rangka implementasi manajerial bagi pelaku UMKM  
10% - - 

4 
Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam implementasi manajerial bagi pelaku UMKM  
1% - - 

5 

Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan teknologi informasi 

dalam rangka monitoring dan evaluasi/monev implementasi manajerial 

bagi pelaku UMKM  

8% - - 

6 

Apakah koperasi saudara telah memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam rangka monitoring dan evaluasi/monev implementasi 

manajerial bagi pelaku UMKM  

1% - - 

7 

Apakah koperasi saudara memiliki rencana terstruktur dan tershedule 

untuk mengembangkan teknologi informasi sebagai upaya membantu 

implementasi manajerial yang inovarif  bagi pelaku UMKM dalam 

rangka menghadapi persaingan pasar global 

20% - - 

8 

Apakah koperasi saudara memiliki rencana terstruktur dan tershedule 

untuk mengembangkan aplikasi berbasis android sebagai upaya 

membantu implementasi manajerial yang inovarif  bagi pelaku UMKM 

dalam  rangka menghadapi persaingan pasar global 

13% - - 

 Rerata 8.12% - - 

Sumber : Jawaban Kuesioner, data diolah peneliti 

 

Tabel 9 Mapping Jawaban Responden Atas Aspek Pengembangan Berkelanjutan 

No Butir Pernyataan 
Kondisi Riil 

Rendah Sedang Tinggi 
≤40% 41-67% 69-100% 

1 

Apakah koperasi saudara telah memiliki program berkelanjutan 

sebagai upaya mengantisipasi perubahan terkait dengan pengelolaan 

bisnis UMKM  

- - 88% 

2 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan terus untuk menjalin kerjasama dengan kalangan 

perguruan tinggi/akademisi dalam melakukan program pelatihan yang 

- - 97% 
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terstruktur dan tershedule 

3 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan terus untuk menjalin kerjasama dengan kalangan 

perguruan tinggi/akademisi dalam melakukan program pendampingan 

yang terstruktur dan tershedule 

- - 97% 

4 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan terus untuk menjalin kerjasama dengan kalangan 

perguruan tinggi/akademisi dalam melakukan program riset yang 

terstruktur dan tershedule  

- - 97% 

5 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan terus untuk menjalin kerjasama dengan instansi 

terkait dalam upaya  melaksanakan program expo/promosi tingkat 

nasional atas produk/ jasa UMKM yang terstruktur dan tershedule 

- - 99% 

6 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan terus untuk menjalin kerjasama dengan instansi 

terkait dalam melakukan program expo/promosi tingkat internasional 

atas produk/jasa bagi pelaku UMKM yang terstruktur dan tershedule 

- - 97% 

7 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan untuk membentuk unit/divisi riset dan 

pengembangan yang berfokus melakukan pengembangan manajerial 

UMKM yang dinamis dan adaptif 

- - 98% 

8 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan untuk membentuk unit/divisi riset dan 

pengembangan yang berfokus melakukan pengembangan produk/jasa 

UMKM yang inovatif 

- - 98% 

9 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan untuk membentuk unit/divisi riset dan 

pengembangan yang berfokus melakukan pengembangan aspek 

pemasaran produk/jasa UMKM yang marketable 

- - 98% 

10 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan apakah koperasi 

saudara berkeinginan membentuk unit/divisi riset dan pengembangan 

yang fokus melakukan pengembangan pengelolaan 

keuangan/akuntansi UMKM yang informatif dan bankable 

- - 97% 

 Rerata - - 96.6% 

Sumber : Jawaban Kuesioner, data diolah peneliti 

 

Tabel 10 Persepsi Responden Atas Model Pemberdayaan Koperasi Yang Efektif 

No Item Pertanyaan 
Jawaban Responden Nilai 

(%) 1 2 3 4 5 

I. Aspek Struktur Kelembagaan Dalam Koperasi 

1 

Sebagai pelaku usaha koperasi setujukah saudara apabila 

memiliki anggota yang saat ini sebagai pelaku UMKM 

aktif dan tergabung dalam kelompok usaha (sentra 

UMKM) 

- - 9 18 73 92.8 

2 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeingninan untuk memasukkan UMKM sebagai 

bagian didalam struktur organisasinya (unit/divisi) 

- - 9 86 5 79.2 

3 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi UMKM yang 

fokus memberi binaan kepada pelaku UMKM secara 

terprogram dan berkelanjutan  

- - 10 83 7 79.4 

4 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi yang memberi 

materi pelatihan dalam pengelolaan UMKM secara 

terprogram dan berkelanjutan  

- - 17 26 57 88.0 

5 
Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi yang melakukan 
- - 11 17 72 92.2 
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program pendampingan bagi pelaku UMKM secara 

tershedule dan berkelanjutan  

6 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi yang turut 

membangun kemitraan dengan pelaku UMKM secara 

terprogram  

- - 15 43 42 85.4 

7 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi yang membantu 

khusus dalam akses permodalan bagi pelaku UMKM  

- - 37 51 12 75.0 

8 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki unit/divisi yang membantu 

dalam mengakseskan permodalan dengan lembaga 

pembiayaan formal bagi pelaku UMKM  

- - 15 81 4 77.8 

9 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki program khusus untuk 

mengembangkan unit/divisi yang lebih spesifik dalam 

pengeloaan UMKM  

- - 19 58 23 80.8 

Total Nilai Persepsi - - - - - 83.4 

II. Aspek Optimalisasi Fungsi Koperasi 

1 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk menjalankan fungsi manajemen 

secara layak dalam membantu pengelolaan UMKM  

- - 6 68 26 84.0 

2 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program pelatihan 

manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen 

proses/manufaktur, manajemen keuangan, akuntansi, bagi 

pelaku UMKM secara tershedule dan berkelanjutan  

- - 15 41 44 85.8 

3 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program 

pendampingan aspek manajemen pemasaran, manajemen 

SDM, manajemen proses/manufaktur, manajemen 

keuangan, dan akuntansi bagi pelaku UMKM yang 

tershedule & berkelanjutan  

- - 20 68 12 78.4 

4 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/brkeinginan untuk melakukan program pelatihan 

manajemen baik aspek perencanaan, organisasi, 

pengarahan bagi pelaku UMKM yang tershedule & 

berkelanjutan  

- - 13 62 25 82.4 

5 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program 

pendampingan manajemen baik aspek perencanaan, 

organisasi, pengarahan bagi pelaku UMKM yang 

tershedule & berkelanjutan  

- - 11 70 19 81.6 

6 

 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program 

pengembangan  manajemen berkelanjutan bagi pelaku 

UMKM yang tershedule dan berkelanjutan  

- - 14 69 17 80.6 

7 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program strategi 

pengembangan dan membangun daya saing UMKM 

dalam menghadapi persaingan pasar  

 

- - 16 67 17 80.2 

8 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk melakukan program strategi 

pengembangan bisnis berkelanjutan bagi pelaku UMKM 

dalam menghadapi persaingan pasar global  

- - 18 65 17 79.8 

Total Nilai Persepsi - - - - - 81.6 
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III. Aspek Membangun Kemitraan 

1 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan perguruan tinggi/akademisi dalam rangka 

pengembangan manajerial bagi pelaku UMKM 

- - 17 51 32 83.0 

2 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan birokrasi/dinas koperasi UMKM dalam rangka 

mengikuti kebijakan serta pemahaman regulasi  bagi 

pelaku UMKM 

- - 8 72 20 82.4 

3 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan lembaga pembiayaan/perbankan dalam rangka 

pemenuhan permodalan bagi pelaku UMKM 

- - 16 62 22 81.2 

4 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk  membangun kemitraan dengan 

kalangan lembaga pembiayaan lainnya/modal ventura 

dalam rangka pemenuhan permodalan bagi pelaku pelaku 

UMKM 

- - 35 52 13 75.6 

5 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan pelaku bisnis dalam rangka pemenuhan modal 

kerja bagi pelaku UMKM 

- - 22 54 24 80.4 

6 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan pengguna/pembeli dalam rangka peningkatan 

penjualan bagi pelaku UMKM 

- - 16 46 38 84.4 

7 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

kalangan instansi terkait dalam rangka promosi dan 

pengenalan produk UMKM dalam expo  tingkat nasional 

dan internasional secara terstruktur dan tershedul 

- - 15 47 38 84.6 

8 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk membangun kemitraan dengan 

departemen Kumham dalam rangka perlindungan hak 

cipta produk bagi pelaku UMKM 

- - 37 46 17 76.0 

Total Nilai Persepsi - - - - - 80.95 

IV. Pemanfataan Teknologi Informasi dan Komumikasi 

1 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam rangka membantu pengembangan 

manajerial bagi pelaku UMKM 

- - 16 73 11 79.0 

2 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam rangka membantu pengembangan 

manajerial bagi pelaku UMKM 

- 2 14 69 15 79.4 

3 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam rangka implementasi manajerial bagi 

pelaku UMKM 

- - 18 78 4 77.2 

4 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam implementasi manajerial bagi pelaku 

UMKM 

- 2 15 73 10 78.2 

5 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi/monev 

- - 23 66 11 77.6 
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implementasi manajerial bagi pelaku UMKM 

6 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memanfaatkan aplikasi berbasis 

android dalam rangka monitoring dan evaluasi/monev 

implementasi manajerial bagi pelaku UMKM 

- 2 20 74 4 76.0 

7 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk memiliki rencana terstruktur dan 

tershedule untuk mengembangkan teknologi informasi 

sebagai upaya membantu implementasi manajerial yang 

inovatif  bagi pelaku UMKM dalam rangka menghadapi 

persaingan pasar global 

- - 15 17 68 90.6 

8 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

berkeinginan untuk  memiliki rencana terstruktur dan 

tershedule untuk mengembangkan aplikasi berbasis 

android sebagai upaya membantu implementasi 

manajerial yang inovatif  bagi pelaku UMKM dalam  

rangka menghadapi persaingan pasar global 

- - 14 26 60 89.2 

Total Nilai Persepsi - - - - - 80.9 

V. Pengembangan Berkelanjutan 

1 

Sebagai pelaku usaha koperasi apakah saudara 

telah/berkeinginan untuk memiliki program berkelanjutan 

sebagai upaya mengantisipasi perubahan terkait dengan 

pengelolaan bisnis UMKM 

- - 11 39 50 87.8 

2 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan terus untuk 

menjalin kerjasama dengan kalangan perguruan 

tinggi/akademisi dalam melakukan program pelatihan, 

program pendampingan, dan program riset yang 

terstruktur dan tershedule 

- - 6 42 52 89.2 

3 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan terus untuk 

menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya  

melaksanakan program expo/promosi tingkat nasional 

dan internasional atas produk/ jasa UMKM yang 

terstruktur dan tershedule 

- - 7 56 37 86.0 

4 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan untuk membentuk 

unit/divisi riset dan pengembangan yang berfokus 

melakukan pengembangan manajerial UMKM yang 

dinamis dan adaptif 

- - 15 71 14 79.8 

5 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan untuk membentuk 

unit/divisi riset dan pengembangan yang berfokus 

melakukan pengembangan produk/jasa UMKM yang 

inovatif 

- - 14 73 13 79.8 

6 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan untuk membentuk 

unit/divisi riset dan pengembangan yang berfokus 

melakukan pengembangan aspek pemasaran produk/jasa 

UMKM yang marketable 

- - 10 40 50 88.0 

7 

Dalam rangka mewujudkan program berkelanjutan 

apakah koperasi saudara berkeinginan membentuk 

unit/divisi riset dan pengembangan yang fokus 

melakukan pengembangan pengelolaan 

keuangan/akuntansi UMKM yang informatif dan 

bankable 

- - 11 56 33 84.4 

Total Nilai Persepsi - - - - - 85.0 

Sumber : Hasil jawaban kuesioner, data diolah penulis 



 

 

 


