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Abstract
This research was aimed to | ) analyze the cooperative components
in Jambi, period during | 999-2002. 2) find out the causal factor of
many inactive cooperative. 3) find out the efforts and maximalize
programs of cooperative which are done bV the government.This
research used secondary data analysis and survey method. The data
was gathered from Department of lndustry Trade and Cooperative
of Jambi Province which covered the number of cooperatives, the
number of cooperative members, the number of managers and
employees, annually members meeting, capital, business volume,
and patronage refund. The technique of data analysis used in this
research was descriptive statistical analysis method. The result of
this research shows that during the period of | 999-2OO7 in Jambi
Province, the various growth of cooperative indicators are : the
number of cooperative is 4,37/o, the active cooperative is 3,55/o,
the inactive cooperative is 13,57o/o, The cooperative which held the
annually membership meeting is 47,8O/o, The number of the
members is 2,29o/o, The number of the managers is -3,8296 and the
employee's number is 1,960/o, The capital growth is - O,8Oo/o, The
domestic capital is O,51o/o, non-domestic capital 8,57lo, Business
volume and patronage refund, each of them is | 6,57%o and 76,8o0/o.
The inactive cooperative was based on cooperative institution, the
business potential uzas /ess fortunate and the committees who are
less professional. The guidance that are done by the government in
order to maximize the cooperative are : The enrichment of capital,
partnership relation, promotion and training, where the financial
sources were taken from the provincial APBN, APBD and APBD of
Jambi city.
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PENDAHULUAN
Koperasi sebagai lembaga yang hidup

di  masyarakat dengan konsep "member
based organizat ion" diakaui sebagai lembaga
yang dapat diandalkan bukan saja dalam
peranannya sebagai  lembaga yang dapat
menggerakan perekonomian masyarakat,
tetapi juga fungsi social  yang dapat dengan
nyata dirasakan oleh seluruh anggota dan
juga komunitas yang berada diseki tarnyta.
Berbagai persepsi dan pendapat masyarakat
mengenai perkembangan perkoperasian di
Indonesia menyebabkan pemerintah dan
masyarakat diharapkan turut  membantu
dalam membangun kembal i  image

perkoperasian. Koperasi harus dikembalikan
pada fungsinya sebagai lembaga yang dapat
memberikan semangat bukan saja sebagai
organiosasi  ekonomi tetapi  juga dalam
pengembangan pr insip-pr insip social  yang
sangat mengemukakan part is ipasi  ang-
gotanya. (Maya Mujawatu, 2OO4l.

Dinamika pasang surut  peranan
koperasi  d imasyarakat tampaknya harus
dipelajar i  secara seksama. Kondis i  in i
tampaknya perlu diperhat ikan mengingat
sering di temukannya satu koperasi  yang
dihadapkan pada kondis i  d i lemat is,  yai tu
suatu kondisi ketidakoastian antara tuntutan
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kelayakan ekonomi koperasi sebagai badan
usaha dan kelayakan social  dengan
melibatkan banyak orang (anggota),  tetapi
harus tetap berjalan dengan basis demokratis
sekal igus ef is ien.  Untuk mencapai  hal
tersebut diper lukan anal is is terhadap kondisi
koperasi saatg ini.

Perkembangan koperasi  secara
nasional  menunjukkan peningkatan yang
signi f ikan namun masih lemah secara
kual i tas. Untuk i tu diper lukan komitmen yang
kuat untuk membangun koperasi  agar
mampu menolong dir inya sendir i  sesuai
dengan jati diri koperasi. Hanya koperasi yang
berkembang melalui  prakt ik melaksanakan
ni lai  koperasi  yang akan mampu bertahan dan
mampu memberikan manfaat bagi
anggotanya. Prospek koperasi pasca pemilu
2OO4 di l ihat  dar i  tugas dan peranannya
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
Ayat 1 banyak jumlah kopierasi ,  jumlah
anggota dan jumlah manajer,  jumlah modal,
volume usaha dan besarnya SHU yang telah
dihimpun koperasi ,  sangat prospekt i f  untuk
dikembangkan. (Panggabean, 2OO4l.

Perkembangan koperasi  d i  Propinsi
Jambi dar i  tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan yang cukup signi f ikan. Hasi l
penel i t ian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan pada berbagai  indicator
koperasi .  Perkembangan koperasi  pada
per iodee sebelum pemekaran kabupaten
(199O s.d.  1999) diketahui  bahwa jumlah
koperasi  tumbuh rata-rata 9,85o/o
pertahunnya, jumlah anggota 10,23o/o, modal
4,9o/o.  Volume usaha 63,25o/o dan SHU
sebesar 66,44o/o. Sedangkan pada periode
setelah pemekaran kabupaten (1998 s.d.
2OO4l terdapat peningkatan pada berbagai
indicator koperasi .  Rata-rata pertumbuhan
koperasi  9,77o/o, jumlah anggota 15,93o/o,
moldal 97,85o/o, volume usaha 17,3' lo/o dan
SHU 32, 1 4.(Zulfanett i ,  dkk 2OO4't .

Kondis i  terk in i  mengenai keragaan
koperasi  di  Propinsi  Jambi per 30 November
2OO5 adalah sebagaiberikut:  jumlah koperasi
yang akt i f  sebanyak 2OO2 unit ,  koperasi
yang t idak akt i f  sebanyak 548 unit ,  jumlah
anggota 312.795 orang. Koperasi  yang
melaksanakan RAT sebanyak 1097 uni t
koperasi ,  jumlah manajer koperasi  555 orang,
jumlah karyawan koperasi  4835 orang, modal
sendir i  koper iasi  sebanyak Rp

884.971.996.00O,O0 modal luar sebesar Rp
1.O04.995.982.OOO,OO volume usaha Rp
3.573. 11 4.959.OOO,OO dan SHU ber jumlah
Rp 236.436.446.O0O,00. (Rakornas
Koperasi  dan UKM 2OO5).

Kontribusi koperasi dan UKM dalam
pembangunan koperasi  daerah Jambi amat
berart i ,  khususnya dalam penyerapan tenaga
kerja kontribusinya adalah sebesar 69,060/o,
investasi dan pendapatan asli daerah (PAD)
sebesar O,68o/o serta peningkatan
pendapatan masyarakat khususnya yang
ter l ibat dalam akt iv i tas koperasi  danUKM
sebesar '18,52o/o (Rachmad, R.2OO5).

Penelitian yang dilakukan oleh Novizon,
2AO4 di  Kota Jambi,  menyimpulkan bahwa
perkembangan kopeirasi  d ipengaruhi  o leh
beberapa factor yaitu: bantuan pemerintah,
modal sendir i ,  keakt i fan pengelola,  dan
part is ipasi  anggota.  Selanjutnyha hasi l
penel i t ian juga menyimpulkan terdapatnya
hubungan yang signi f ikan antara
perkembangan koperasi dengan pendapatan
anggota sebesar 31,O87o.

Berdasarkan distr ibusi  masing-masing
kabupaten/kota di ketahui bahwa koperasi
yang tidak aktif yang terdapat di Kota Jambi
adalah sebanyak 90 uni t  koperasi  atau
sebesar 14,5o/o dari  jumlah koperasi  yakni
sebanyak 61 8 unit .

Sebagaimana diketahui ,  bahwa
koperasi  d i  Kota Jambi dalam hal
pendir iannya tegolong pada koperasi  yang
dibangun secara "battom up",  yakni  dar i
keinginan anggota untuk bergabung
membentuk koperasi  dan penggelolaan
koperasi  juga dominant di lakukan oleh
anggota,  Maka apabi la diasumsikan satu
koperasi  memil ik i  20 orang anggota, berart i
di  Kota Jambi akan terdapat seki tar 18OO
orang anggota koperasi  yang t idak
memperoleh manfaat dari keanggotaan pada
koperasi ,  sedangkan koperasinya dianggap
masih ada.

Berdasarkan Fenomena tersebut di
atas penel i t i  merasa perlu dan sangat tertar ik
untuk menganal is is bagaimana keragaan
koperasi  d i  Kota Jambi pada berbagai
indicator perkembangan koperasi  dan jenis
koperasi .  Kaj ian menarik juga akan di lakukan
adalah untuk mengetahui  faktor penyebab
banyaknya koperasi  yang t idak akt i f ,  kalau
t idak akt i f  ,  mengapa t idak dibubarkan saja.
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Serta mengkaji bwerbagai upaya yang telah
di lakukan oleh berbagai  p ihak dalam
pembinaan koperasi  guna meningkatkan
peran dan kontr ibusi  koperasi  khususnya
pada perekonomian di  Kota Jambi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan
dalam latar belakang di  atas dapat
dirumuskan masalah yang di tel i t i  sebagai
berikut:

1.  Bagaimanakah keragaan koperasi  di
Kota Jambi berdasarkan jenis
koperasi  per iode tahun 1997 sampai
dengan 2OO5?

2. Faktor- faktor apakah yang
menyebabkan banyaknya jumlah
koperasi  yang t idak akt i f  d i  Kota
Jambi?

3. Bagaimanakah upaya pemberdayaan
koperasi  yang di lakukan pemerintah
di Kota Jambi?

TINJAUAN PUSTAKA
Konsepsi Koperasi

Defenisi  koperasi  Indonesia menurut
UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
adalah sebagai  ber ikut :  "Koperasi  adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-
orang atau badan hokum koperasi ,  dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi  sekal igus sebagai gerakan
ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan "

Berdasarkan batasan koperasi  in i .
Koperasi  Indonesia mengandung 5 unsur
sebagai ber ikut:

a.  Koperasi  adalah badan usaha
(business enterpr ise)
Sebagai badan usaha, maka koperasi
harus memperoleh laba. Laba
merupakan elemen kunci  dalam
suatu system usaha bisnis,  dimana
system ini akan gagal bekerja tanpa
memperoleh laba.

b.  Koperasi  adalah kumpulan orang-
orang dan atau badan humum
koperasi .
In i  berart i  bahwa koperasi  bukan
kumpulan modal.  Dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992
memberikan jumlah minimal orang
(anggota) yang ingin membentuk
koperasi  (minimal 2O orang).  Untuk
koperasi  pr imer dan 3 badan hokum

koperasi  untuk koperasi  sekunder.
Syarat la in yang harus dipenuhi ia lah
bahwa anggota-anggota tersebut
mempunyai  kepent ingan ekonomi
yang sama.

c. Koperasi  Indonesia adalah koperasi
yang bekerja berdasarkan pr insip-
pr insip koperasi .
Menurut UU No 25 tahun 1992 ada
7 nprinsip Koperasi Indonesia.Secara
singkat dapat dikatakan bahwa
prinsip koperasi  Indonesia ini  pada
dasarnya adalah merupakan jat i  dir i
koperasi .

d.  Koperasi  Indonesia adalah gerakan
ekonomi rakyat.
lni berarti, bahwa koperasi Indonesia
merupakan bagian dar i  system
perekonomian nasional .  Dengan
demikian, kegiatan usaha koperasi
tidak semata-mata hanya ditujukan
kepada anggota tetapi juga kepada
masyarakat umumnya.

e.  Koperasi  Indonesia berazaskan
kekeluargaan.
Dengan azas ini ,  keputusan yang
berkai tan dengan usaha dan
organisasi  d i landasi  dengan j iwa
kekeluargaan. Segala keputusan
yang diambi l  seyogyanya
berdasarkan musyawarah dan
mufakat.  Int i  azas kekeluargaan ini
yang dimaksudkan adalah adanya
rasa keadi lan dan cinta kasih dalam
set iap akt iv i tas yang berkai tan
dengan kehidupan berkoperasi .
(Set io.  2001).

Suatu organisasi bekerja sama dapat
disebut sebagai koperasi apabila mememuhi
kr i ter ia-kr i ter ia pokok sebagaimana
dikemukakan oleh Dulfer (1994) sebagai
berikut:

a.  Adanya sejumlah indiv idu yang
bersatu di  dalam suatu kelompok
atas dasar sekurang-kurangnya
karena adanya suatu kepent ingan
dan tujuan ekonomi yang sama
(disebut kelompok koperasi)

b. Anggota kelompok koperasi bertekat
mewujudkan kepent ingan atau
tujuannya untuk memperbaiki  kondisi
ekonomi social  mereka melalui  usaha
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(disebut suadaya, sel f  hel f) .

c.  Sebagai alat  untuk untuk mewujud-
kan kepent ingan atau tujuan yang
sama tersebut dibentuklah perusaha-
an yang didir ikan, dimodal i /dibiayai,
dikelola, diawasi dan dimanfaatkan
sendir i  o leh anggotanya. (disebut
perusahaan koperasi) .

d.  Tugas pokok perusahaan koperasi
adalah menyelenggarakanpelayanan
barang dan jasa untuk menunjang
kepent ingan ekonmomi anggota
kelompok koperasi .  (disebut tugas
mempromosikan anggota). ;  (Ramudi,
2002t.

Memulihkan jat i  dir i  koperasi  adalah
masalah pal ing pent ing dan mendasar
sekal igus per lu dikaj i  strukturnya apakah
koperasi  yang bersangkutan akan dapat
berfungsi  dengan baik sebagaimana
perusahaan maupun perkumpulan yang
keduanya merupakan sisi kembar koperasi,
yai tu:

a. Sebagai member based associat ion,
koperasi  harus benar-benar memil ik i
anggota yang secara nyata
membutuhkan koperasi  sebagai
wadah dan sarana untuk memenuhi
berbagai kebutuhan bersama mereka.

b. Pengurus koperasi harus terdiri dari
anggota sendir i  dan dipi l ih secara
demokrat is oleh dan dalam rapat
anggota. Tidak dibenarkan adanya
pengurus yang didrop dari  luar atau
melalui  rekayasa eksternal.  (vested
interest,  pol i t ik dan pemerintah).

c.  Untuk tugas pengawasan, rapat
anggota memil ih diantara anggota
beberapa orang untuk duduk dalam
satu badan pengawas/pemeriksa
guna mengawasi  tugas pengurus
atas nama rapat anggota.

d.  Bagi  koperasi  yang cukup besar
sebaiknya tugas-tugas organisasi
sehar i -har i  d iserahkan kepada
pelaksana yang digaj i  dan pengurus
membatasi  d i r i  sebagai  perumus
kebi jakan.

Organisasi  yang terbentuk berdasarkan
struktur di  atas memil ik i  ootensi  untuK

mencapai  tu juan (bersama) yang telah
disepakat i  dalam organisasi .  Manajemen
adalah sarana untuk menggerakan potens'-
potensi  yang tersedia dalam upayha
mencapai  tu juan tersebut.  Dis in i lah art
kuncik dari  manajemen dalam organisas
koperasi .  Dengan lain perkataan, keberhasr -
an koperasi  sangat di tentukan oleh mutu da-
efektif itas manajemennya.

Ada empat faktor yang dape:
diusahakan untuk mengopt imalkan potens
organisasi koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan, adalah sumber potens
utama bagi  koperasi  sebaga
perkumpulan orang. Ada dua factoi '
pent ing yang mel;ekat pada
keanggotaan untuk mem buat
koperasi  kuat yai tu:  potensi ekonom
anggota dan t ingkat kecerdasarnnya.
Potensi ekonomi anggota diperlukan
untuk pembentukkan modal yang
bersumber dar i  dalam sebaga
konsekuensi  logis dan ni la i -n i la,
suadaya dan tanggung jawab pr ibao:
yang dianut koperasi ,  sedangkan
kecerdasan anggota diper lukar
supaya anggota sebagai  Pemil ,x
koperasi  dapat ambi l  bagian secara
akt i f  dalam manajemen atas dasa'
satu anggota satu suara.

2.  Permodalan, merupakan masalai
pent ing dan pal ing mendesak bag
koperasi  termasuk koperas
pertanian. Karena lemahnya potensl
ekonomi anggotanya, maka pr insip
su adaya yang di  an ut  t  i  d a k
memperoleh cukup dukungan bagr
opt imal isasinya akt iv i tas ekonomr
anggota, hingga pembentukan modal
ber j  a lan sangat lambat dan
pelayanan maupun investasi  sul i t
untuk berkembang. Prakt ik
menunjukkan bahwa melalui
investasi  dar i  luar,  sepanjang t idak
melanggar pr insip-pr insip koperasi ,
usaha koperasi  dapat dikembangkan.

3.  Volume usaha, merupakan alat
pengukru bagi usaha koperasi ,  yang
disatu pihak di tentukan oleh produksi
dan di la in pihak oleh pemasaran.
Untuk mengembangkan secara
opt imal potensi  produksi ,  maka
koperasi  pertanian mut lak harus
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merupakan bagian dar i  system
agrobisnis.

4. Pelayanan yang lancer dan bermutu
memang merupakan mot i f  utama
koperasi ,  dan dar i  s i tu lah t ingkat
hubungan koperasi  dengan anggota,
stakeholder's dan masyarakat dapat
dibaca dan diketahui.  Hubungan ini
harus di tunjukkan ke dalam untuk
menciptakan kepuasan bagi anggota-
anggotanya dan steakehorldersnyta
dan keluar terhadap kepuasan
konsumen. Bagi  anggota harus
t imbul perasaan t idak ingin keluar/
pindah ke koperasi  la in,  bagi
konsumen harus ada perasaan puas
dengan pelayanan yang diberikan dan
t idak ingin pindah ke koperasi  la in.
( lbnoe Soedjono, 2OOO).

Pembinaan Koperasi
Untuk melakukan pembinaan koperasi ,

UU nO:25 Tahun 1992 menyebutkan:

Pasal 6O:
(1) Pemerintah menciptakan dan

mengembangkan ik l im serta kondisi
yang mendorong pertumbuhan serta
pemasyarakatan koperasi.

(2) Pemerintah memberikan bimbingan ,
kemduahan, dan per l indungan
kepada koperasi.

Pasal  61:
Dalam upaya menciptakan dan

mengembangkan ik l im serta kondisi  yang
mendorong pertumbuhan dan pemasya-
rakatan koperasi, pemerintah:

(a) memberikan kemampuan usaha yang
seluas-luasnya kepada koperasi.

(b)  meningkatkan dan memantapkan
kemampuan koperasi  agar menjadi
koperasi  yang sehat,  teguh dan
mandir i .

(c) mengupayakan tata hubungan usaha
yang sal ing menguntungkan antara
koperasi  dengan badan usaha
lainnya.

(d) Memberdayakan koperasi  dalam
masyarakat.

Pasal 62:

Dalam rangka memberikan bimbingan
dan kemudian kemudahan kepada koperasi,
pemerinmtah:

(a) membimbing usaha koperasi  yang
sesuai dengan kepentingan ekonomi
anggotanya.

(b) mendorong, mengembangkan dan
membantu pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan, dan penelitian
koperasi .

(c)  memberikan kemudahan untuk
memperkokoh permodalan koperasi
serta mengembangkan lembaga
keuangan koperasi .

(d) membantu pengembangan jar ingan
usaha koperasi dan kerjasama yang
sal ing menguntungkan antara
koperasi .

(e) memberikan bantuan konsultasi guna
memecahkan permsalahan yang
dihadapi oleh koperasi dengan tetap
mempert imbangkan anggaran dasar
dan pr insip koperasi .

Pasal 63
(1) Dalam

dungan
dapat:

a. menetapkan bidang kegiatan
ekonomi yang hanya boleh
dilakukan oleh koperasi
menetapkan bidang kegiatan
ekonomi di  suatu wi layah
yang telah berhasil diusaha-
kan oleh koperasi  untuk
dapat diusahakan oleh badan
usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara
pelaksanaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pemberdayaan Koperasi
Pengembangan koperasi  dapat

diart ikan segala upaya yang di tujukan untuk
menjadikan koperasi lebih berdaya. Koperasi
yang berdaya adalah koperasi yang dapat
menjalankan dan mengembangkan organisasi
dan usahanya, melayani dan memberikan
manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Upaya pemberdayaan koperasi
mel iout i :

rangka pemberian per l in-
kepada koperasi pemerintah

b.
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1. Regulasi ,  yai tu pengadaan segala
ketentuan agar koperasi  memil ik i
kedudukan hokum yang kuat dan
mendorong terciptanya ik l im yang
kondusif  bagi tumbuh dan berkem-
bangnya koperasi  secara teratur,
bermanfaat bagi  masyarakat dan
melindungi kepent ingan masyarakat.
Penyediaan informasi  potensi
sumberdaya yai tu:  penyediaan
informasi tentang potensi sumber-
daya yang tersedia pada berbagai
pihak yang potensial  d iakses dan
digunakan oleh koperasi .
Fasi l i tas kemitraan yai tu,  fasi l i tas
dengan berbagai pihak agar koperasi
mendapatkan mitra yang sal ing
menguntungkan dalam akses dan
pemberdayaan sumberdaya.
Pengarahan (Steer ing),  yai tu
memberikan panduan bagi masyara-
kat agar masyarakat memil ik i  s ikap
yang tepat dan cara yang baik dalam
berkoperasi  dengan mengadakan,
mengembangkan, dan sosial isasi
tentang percontohan (best practice)
dan standar operasi  koperasi  yang
baik.
Monitor ing dan evaluasi ,  yai tu
pemantauan tentang keadaan
koperasi  dan melakukan evaluasi
apakah perkembangan koperasi
sesuai dengan yang diharapkan.
Kual i f ikasi  atau rat ing, adalah suatu
peni la ian k iner j  a melalui  suatu
system peni la ian yang obyekt i f ,
t ransparan, dengan cr i ter ia dan
persyaratan yang jelas dan di lakukan
dalam suatu periode tertentu.
Pengawasan adalah kegiatan yang
di lakukan untuk memantau, mence-
gah dan menindak agar t idak
melakukan hal-hal yang di larang.
Koordinasi,  adalah segala upayayang
ditempuh agar pemberdayaan kope-
rasi  yang di lakukan oleh berbagai
pihak sinkron dan bersinergi .
Pendidikan dan pelat ihan, adalah
kegiatan pendidikan dan pelat ihan
untuk meningkatkan wawasan dan
keterampi lan berbagai pihak dalam
koperasi .

10. Pengembangan wirausaha anggota
adalah segala upaya yang di tujukan
untuk menjadikan anggota koperasi
memil ik i  s ikap kewirausahaan yang
lebih t inggi ,  beker ja lebih giat ,
produkt i f ,  dan inovat i f .

11 .  Pengembangan part is ipasi  anggota
yaitu berbagai upaya yang di lakukan
untuk meningkatkan part is ipasi
anggota yang diwujudkan dalam
bentuk transaksi dengan koperasi .

12.  Pengelolaan koperasi  yang
professional  adalah mewujudkan
pemberdayaan koperasi  o leh
pengurus dan atau pengelola dengan
melakukan pengelolaan koperasi
dengan sebaik-baiknya. (Atmadja,
20041
Ramudi Ar i f in menyatakan agar
gerakan koperasi  lndonesia t idak
kehi langan momentum, seyogyanya
per lu segera menempuh langkah-
langkah perubahan. Dalam hal  in i
peranan pemerintah masih sangat
diperlukan. Sementara i tu gerakan
koperasi  Indonesia harus memil ik i
tekad untuk mengubah dan menuju
kepada eksistgensi  koperasi
Indonesia yang menjadi  p i lar
kesejahteraan masyarakat.  Stra-
teginya adalah sebagai ber ikut:

(a)  Ni la i  dan pr insip koperasi
di jadikan pi jakan untuk
menyusun sistem ker j  a
internal koperasi yang handal
dan kokoh.

(b) Kr i ter ia pengukuran kiner ja
koperasi  harus berdasarkan
kepada tujuan pokok didir i -
kannya koperasi.

(c)  Pengembangan koperasi
sebagai uni t  ekonomi mikro
ditempatkan pada pr ior i tas
tert inggi kebi jakan ekonomi
makro dan di tempatkan
sebagai factor pendukung di
dalam membentuk keman-
dir ian koperasi .

Kendala Dalam Pengembangan Koperasi
Kelemahan dalam pengelolaan koperasi

berdasarkan data yang tersedia adaiah (1)
masih terdapatnya koperasi  yang akt i f  dan
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belum melakukan rapat anggota tahunan. (2)
banyak koperasi  t idak akt i f  dapat
dikatagorikan t idak ada kegiatan, tutup,
bubar, tidak ditemukan. (3) banyak koperasi
yang tumbuh t idak berbasis anggota (Riana,
2004)

Soetr isno, menyebutkan bahwa
permasalahan koperasi  dan kendala yang
dihadapi  koperasi  saat in i  adalah (a)
permasalahan internal,  mel iput i  usaha yang
belum layak, permodalan kurang, pengua-
saan teknologi yang masih rendah, kurang
tanggap terhadap berbagai  perubahan,
organisasi  dan manajemen belum berjalan
dengan baik,  masih kurangnya kemitraan
usaha yang sal ing menguntungkan, serta
terbatasnya akses pasar.  (b) permasalahan
eksternal mel iput i  ik l im usaha yang kurang
kondusi f ,  belum lancarnya koordinasi  dan
sinkronisasi  dalam pembinaan serta adanya
kecendrungan pengusaha besar menengah
untuk mengintegrasikan usahanyha dari  hulu
ke hi l i r  dan (c) kendala mulai  dar i  sumber
daya manusia,  permodalan, manajemen
sampai pada kendala kelembagaan.

Pembubaran Koperasi
Dalam Undang-Undang No 25 tahun

1 992 dinyatakan bahwa suatu koperasi dapat
dibubuarkan.

Pasal  46 menyebutkan bahwa
pembubaran koperasi  dapat di lakukan
berdasarkan:

(a) Keputusan rapat anggota
(b) Keputusan pemerintah

Pasal 47 menyebutkan
(1) Keputusan pembubaran oleh

pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 46 b dapat di lakukan
apabi la

a.  terdapat bukt i  bahwa
koperasi yang bersangkutan
t idak memenuhi ketentuan
undang-undang in i .

b.  Kegiatan bertentangan de-
ngan ketert iban umum dan
atau kesusi laan.

c.  Kelangsungan hidupnya
t idak dapat diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran koperasi
oleh pemerintah dikeluarkan dalam
waktu pal ing lambat 4(empat) bulan
terhi tung sejak tanggal di ter imanya

surat  pemberi tahuan rencana
pembubaran tersebut oleh koperasi
yang bersangkutan.
Dalam jangka waktu paling lambat
2 (dua) bulan sejak tanggal
penerimaan pemberitahuan koperasi
yang bersnangkutan.
Keputusan pemerintah mengenai
diterima atau ditolaknya keberatan
atas rencana pembubaran diberikan
pal ing lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya keberatan tersebut.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian

Penel i t ian di lakukan dengan meng-
gunakan metode anal is is data sekunder dan
metode survei.  Menurut Singarimbun (199O).

a.  Metode anal is is data sekunder
adalah metode penel i t ian yang
di lakukan dengan menggunakan
dan menganal is is ada yang sudah
tersedia untuk kepentingan ilmiah
tertentu. Data tersebut mungkin
hasil survei yang belum diproses
dan dianal is is lanjutan sehingga
dapat menghasi lkan sesuatu yang
amat berguna, juga dapat berupa
studi perbandingan dari studi-studi
yang telah di lakukan

b. Metode Penelitian survey adalah
penel i t ian yang mengambil  sample
sebagian dari  jumlah populasi  dan
menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpul data yang pokok.

Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penel i t ian

ini meliputi data sekunder dan data primer.
Data sekunder diperoleh dari  instansi terkai t
sepert i  Dinas Perindagkop Kota Jambi,  Dinas
Koperasi  dan PKM Propinsi  Jambi,  Badan
Pusat Stat ist ik Kota Jambi,  dan BPS Propinsi
Jambi.

Adapun data pr imer dikumpulkan
melalui wawancara dan indept interview yang
terstruktur.  Indept interview juga di lakukan
sehingga dapat menjaring data sesuai dengan
kebutuhan penel i t ian.  Pengumpulan data
atau pencacahan dilakukan satu kali sehingga
data yang diperoleh merupakan data penggal
waktu (Cross Sect ion Data).

(3)

(41
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Metode Penarikan Sampel
Dalam pengumpulan data pr imer,

populasi penelitian adalah koperasi yang tidak
akt i f  yang terdapat di  Kota Jambi yang
diperoleh dar i  Laporan tahunan Dinas
Koperasi  Kota Jambi.  Untuk tahun 2OO5
berjumlah 90 uni t .  Pengambi lan sample
di lakukan dengan menggunakan Metode
Strat i f ied Random Sampl ing (sample
strat i f ikasi)  yai tu pengambilan sample yang
ter lebih dahulu harus melakukan
penmgelompokkan populasi  dengan cr i ter ia
tertentu ke dalam beberapa strata.. Tiap elem
yang ada dalam populasi  hanya boleh
dimasukkan ke dalam salah satu strata.
(Kuncoro,  2OO3).  Strat i f  ikasi  dalam
perlel i t ian in i  adalah pengelompokkan
koperasi  berdasarkan jenis koperasi ,  yai tu
koperasi  produsen, konsumen, pemasaran,
jasa dan simpan pinjam.

Berdasarkan jumlah koperasi  yang
tidak aktif pada masing-masing jenis koperasi
maka besarnya jumlah sample yang
ditetapkan sebanyak 1O unit ,  yang akan di
ambi l  secara proporsional dar i  berbagai jenis
koperasi di atas.

Metode dan Alat Analisis Data.
Untuk menganal is is keragaan koperasi

di  Kota Jambi ,  Metode anal is is data yang
digunakan adalah metode anal is is stat ist ik
yang bersifat diskriptif kualitatif . Yaitu dengan
menyajikan distribusi frekuensi, angka rata-
rata atau kuant i f ikasi  la innya, sehingga dapat
menggambarkan keragaan koperasi .  Adapun
rumus pertumbuhan yang digunakan adalah:

NXTI- NXTI-,
Gt:

NXII-l

Dimana:
Gt = Pertumbuhan periode t
NXlt  :  Ni lai  var iabel indikator

perkembangan koperasi  per iode t
NXi = Ni lai  var iabel indiklator

perkembangan koperasi  pada
periode sebelumnya.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan banyaknya koperasi yang tidak
akt i f  d i  Kota Jambi,  d igunakan anal is is
diskr ipt i f  yai tu:  penel i t ian eksplorat i f  dengan
cara mendiskr ipsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana

./o,wl : I lo rol,n orr, /*, ?6

adanya, tanpa bermaksud membuat suatu
kesimpulan yang berlaku untukl  umum atau
general isasi .

Untuk mengetahui  pemberdayaan
koperasi  di  Kota Jambi digunakan anal is is
diskr ipt i f  .

Operasionalisasi Variabel.
Keragaan koperasi  yang dimaksud

dalam penel i t ian ini  adalah perkembangan
berbagai indicator yang menyangkut kondisi
perkoperasian di  Kota Jambi dari  tahun 1999
sampai dengan 2OO7, yang mel iput i :
a.  Jumlah koperasi  (uni t)
b.  Jumlah koperasi  t idak akt i f  (uni t)
c. Total koperasi (unit)
d.  Jumlah anggota (orang)
e. RAT (unit)
f .  Jumlah manajer (orang)
g. Jumlah karyawan (orang)
h. Modal sendir i  (Rp/ juta)
i .  Modal luar (Rp/ juta)
j .Volume usaha (Rp/ juta)
k. SHU (Rp/juta).

Penggolongan koperasi  menurut
jenisnya dikatagorikan menjadi dua, yakni
menurut kegiatan bisnisnya dan menurut
kelembagaan/fungsinya. Menurut kegiatan
bisnis koperasi  d ikelompokkan menjadi
koperasi  produsen, konsumen, pemasaran,
jasa dan simpan pinjam. Sedangkan menurut
kelembagaannya adalah koperasi karyawan,
KPN, Koperasi  Mahasiswa.

Koperasi  t idak akt i f  adalah kondis i
koperasi yang pada tahun 2OO5 yang sesuai
dengan klasi f ikasi  Dinas Perdagangan dan
Koperasi Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Keragaan Koperasi di Kota Jambi
Periode 1999 - 2OO7
Perkembangan Jenis Koperasi

Pada tahun 1 999 dan tahun 2OOO
belum ada pengelompokan koperasi
berdasarkan jenis atau kr i ter ia ter tentu,
dimana pada tahun 1999 terdapat 21
kelompok koperasi  dan pada tahun 2OOO
terdapat 17 jenis koperasi  di  Kota Jambi
( lampiran 2).  Sedangkan pada tahun 2OO1
sampai dengan 2OO7 sudah ada
pengelompokan koperasi  berdasarkan kr i ter ia
atau jenis tertentu. Koperasi  dikelompokan
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menjadi dua kelompok besar yaitu koperasi
primer dan sekunder. Koperasi Primer terdiri
dar i  5 jenis koperasi  yakni:  1) Produsen, 2)
Konsumen, 3) Pemasaran, 4l  Jasa dan 5)
Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi-koperasi
yang tergabung pada 5 jenis koperasi diatas
terlampir pada lampiran 3. Adapun Koperasi
sekunder yakni koperasi sekunder TK ll yang

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Jambi 2OO7.
*) Data sampai dengan bulan Apri l  2OO7

Dari  tabel  d iatas diketahui  bahwa
koperasi koperasi konsumen merupakan jenis
koperasi  terbanyak di  Kota Jambi.  Untuk
tahun 2OO7 mel iput i  80,6 o/o dari  jumlah
koperasi  yang ada, di ikut i  o leh koperasi
produsen yakni  12,6 o/o.  Jenis koperasi

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Jambi2OOT.
*) Data sampai dengan bulan April 2OO7

Perkembangan Jumlah Koperasi
Berdasarkan pengelompokan jenis

koperasi  yang diuraikan sebelumnya,
diketahui bahwa selama periode 1999 -2007
rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi
adafah sebesar 4,37 o/o. Pada tahun 2OO7
diketahui  jumlah koperasi  d i  Kota Jambi
sebanyak 629 unit ,  dar i  jumlah tersebut
terdapat koperasi  tergolong koperasi  akt i f

Tahun Produsen Konsumen Pemasaran Jasa Kosoin Sekunder Jumlah Pert.
1999 449
2000 487 8.,16
2001 62 416 l4 A l0 2 518 6.37
2002 66 446 t4 5 10 L 558 7.72
2003 74 491 l4 5 10 2 606 8.60
2004 77 484 l3 5 l0 2 601 -0.83
2005 79 504 t4 5 t2 2 626 4.16
2006 79 507 t4 5 12 2 629 0.48
2047* 79 507 t4 5 l2 2 629 0
Rerata

(%)
4.20 3,91 0.09 r,37 3,33 0 4.37

berjumlah dua unit .  Perkembangan jumlah
koperasi  menurut pengelompokan jenis
koperasi tersebut ditampilkan pada tabel 1
berikut in i .

Tabel 1.  Perkembangan Jumlah Koperasi
Menurut Jenis Koperasi  di  Kota
Jambi Periode 1999 - 2OO7

konsumen in i  d idominasi  o leh Koperasi
Pegawai Negeri (KPN) dan Koperasi Karyawan
(Kopkar). Adapun persentase perkembangan
jenis koperasi  tahun 1 999 - 2OO7 dapat
di l ihat pada tabel.2 berikut

Tabel 2 Persentase Perkembangan Jumlah
Koperasi Menurut Jenis Koperasi di
Kota Jambi Periode 1999 - 2OO7

sebanyak 539 unit  (85,69 %) dan koperasi
t idak akt i f  sebanyak 9O uni t  (14,31 o/ol .

Pertumbuhan rata-rata koperasi aktif adalah
3,55 o/o, sedangkan koperasi tidak aktif rata-
rata pertumbuhannya adalah 13,57 o/o,

art inya jauh lebih t imggi  dar i  koperasi
akt i f .Pembahasan penyebab banyaknya
koperasi  t idak akt i f  diuraikan pada bagian
4.2. Secara lebih r inCi jumlah koperasi  akt i f
dan t idak akt i f  d i tampi lkan pada tabel  3
ber ikut  in i .

Tahun Produsen Konsumen Pemasaran Jasa Kospin Sekunder Jlh oA

t999 449
2000 487 8.46
2001 0 518 6.37
2002 6.45 7,21 0 (7,14') 0 0 5s8 7.72
2003 t2.12 10.09 0 15.38 0 0 606 8.60
2004 4,05 t.42) (7.14\ 0 0 0 601 -0.E3
2005 2,60 4,13 7.69 0 20.00 0 626 4.16
2006 0 0.60 0 0 0 0 629 0.48

2007x) 0 0 0 0 0 0 629 0
Rerata

(%)
4,20 3,9 1 0,09 1,37 0 4.37
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Tabel 3 Perkembangan Jumlah Koperasi ,Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Jambi Periode
1999 -  2007

SI

ta

rh
is
1

ah
di
,]

:-
I

-..1

i

I
- i

-
-l
J

I
I

- I
i

si
ln
ln
at

i---
I

-

J

I

ts l

:1.
ah
:a-
lg,

rs l

va
an
t i f
3

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Jambi 2OO7
* ) Data sampai dengan bulan April 2OO7

Perkembangan Jumlah Anggota
Selama per iode 1999 -2007 jumlah

anggota koperasi pertumbuhannya cendrung
mengalami penurunan, walaupun rata-rata
pertumbuhan mencapai  2,29 %. Sesuai

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Jambi 2OO7
*) Data sampai dengan bulan April 2OO7

Jumlah anggota pada tabel  d iatas
mel iput i  anggota pada koperasi  akt i f  dan
koperasi  t idak akt i f ,  berart i  bahwa jumlah
anggota pada koperasi  akt i f  lebih sediki t  dar i

dengan jenis koperasi  yang ada, jumlah
anggota juga didominasi  o leh koperasi
konsumen selama periode tersebut diatas
(Lampiran 4 dan 5).

Tabel.4 Perkembangan Jumlah Anggota
Koperasi di Kota Jambi Periode
1999 -  2007

jumlah diatas. Anggota dalam koperasi adalah
sebagai pemil ik sekal igus sebagai pengguna
jasa koperasi ,  dalam hal in i  anggota memil ik i
fungsi dan peran yang sangat strategis dalam
memajukan koperasj .

Sebagai  pemi l ik anggota ikut  serta
merumuskan tujuan koperasi ,  menetapkan

Tahun Jumlah Koperasi Koperasi Aktif Koperasi tidak Aktif
Unit Pert.(%) Unit Pe*.(o/o) Unit Pert.(%)

t999 449 410
(9r.31%\

39 (8,69oh)

2000 487 8.46 423
(86,86Yo)

3,17 64 (13,14%) 64,10

2001 518 6.37 455
(87,84%)

7,57 63 (12,16%) (1,56)

2002 5s8 7.72 462
(82-80o/o\

1,54 96 (t7,20%) 52,38

2003 606 8.60 514
(84,82Yo)

1r,26 92 (ts,18%) (4,17)

2004 601 -0.83 509
(84.69%\

(0,97) 92 (15,31%) 0

2005 626 4.16 535
(8s.46%)

5,1 I 9 l
(14.54%\

(1,09)

2006 629 0.48 539
(85,69Yo)

0,75 90 (l4,3lo/o) (  l , l0)

2007*) 629 0 539
(8s,69%)

0 90 (14,31%) 0

Rerata Pert.
(o/o\

4,37 4.37 ?55 13,57 13,57

Tahun Jumlah Anggota
Koperasi ( orane)

Pertumbuhan ( %
)

1999 46.354
2000 48.900 5,49
2007 48.766 (0,27)
2002 51.159 4,97
2003 s3.408 4,40
2004 53.689 0,53
2005 5s.285 ) q'7

2006 55.390 0,19
2007*) 55.440 0,09

Rerata Pert. (%) 2.29
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