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MODEL PENGUATAN KOPERASI WANITA PERDESAAN  

DI JAWA TIMUR 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi 

memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang 

koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan 

pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja 

dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana 

koperasi tersebut berada.  

Jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat.  Pada tahun 2006 terdapat 98 944 unit, meningkat menjadi 133 666 

unit pada tahun 2011 dan pada tahun 2016 menjadi 148 220 unit (BPS, 2018).  

Pada tahun 2006 jumlah koperasi di Jawa Timur sebanyak 13 201 unit, berada di 

urutan kedua setelah Jawa Barat, namun pada tahun 2016 Jawa Timur menduduki 

peringkat pertama dengan jumlah koperasi aktif sejumlah 26 519 unit.  

Jumlah Koperasi di Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 29 145 unit 

koperasi (Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 

2019), Pada tahun 2015 jumlah koperasi wanita sebanyak 8 506. Koperasi wanita 

bukan merupakan suatu lembaga baru dan asing bagi masyarakat Indonesia tetapi 

merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting untuk memberikan kredit 

kepada anggotanya (Ratnasari, Saleh, dan Rozikin, 2013: 51-60).  Keberadaan 

koperasi wanita ini memberikan ruang dan meningkatkan potensi perempuan 

dalam aktivitas ekonomi sekaligus sebagai media bagi kaum perempuan untuk 

beraktualisasi diri. Meskipun ada banyak lembaga keuangan mikro yang 

melibatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaannya, namun koperasi wanita 

yang khusus dikelola oleh perempuan lebih memberikan kepastian hukum. 

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan ruang gerak kaum perempuan dalam 

lembaga koperasi dan kiprah kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat lebih 

dipercepat dan diperluas. 

Walaupun secara kuantitas koperasi wanita tergolong besar, namun 

demikian masih menghadapi sejumlah kendala diantaranya terbatasnya 

permodalan.  Bantuan permodalan awal diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa 

Timur sebanyak 25 juta rupiah kepada 8.509 koperasi wanita di pedesaan 

merupakan stimulus untuk menjalankan roda usahanya.  Selanjutnya bagi koperasi 

wanita (80 persen) yang aktif, kembali diberikan stimulus bantuan sebesar 25 juta.  
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Masalah lain yang dihadapi adalah keterbasan pengelolaan manajemen usaha, 

serta belum adanya kemitraan dengan pihak lain. Pengelolaan managemen usaha 

berawal dari proses pemilihan pengurus kopwan.  Koperasi Wanita yang dibentuk 

karena adanya program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada waktu itu 

sangat kental dengan turut campurnya aparat desa dalam memilih pengurus 

kopwan. Pemilihan pengurus bukan karena profesionalitas, tetapi karena 

kedekatan.   

Permasalahan yang dihadapi oleh kopwan inilah yang menjadi perhatian 

pemerintah provinsi Jawa Timur untuk dicarikan pemecahannya melalui beberapa 

upaya, diantaranya dengan menggandeng perusahaan baik swasta maupun BUMN 

untuk turut serta berpartisipasi dalam pembinaan kopwan dalam semua aspek.  

Dalam aspek permodalan, pembinaan terhadap koperasi wanita, tidak lagi berupa 

bantuan modal bersifat hibah namun berupa dana bergulir baik berasal dari APBD 

maupun sumber dana lain, seperti CSR.  Diharapkan pada tahap ini anggota 

koperasi wanita memiliki usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

 

1.2. Pertanyaan Kelitbangan 

 

1)   Bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan koperasi wanita telah 

berjalan selama ini? Mengingat perkembangannya masih perlu 

ditingkatkan lagi, terutama dalam bidang permodalan, manajemen usaha, 

pemasaran hasil produksi anggota Koperasi wanita, kemitraan dengan 

pihak lain,  

2) Bagaimanakah keterlibatan pemerintah daerah kabupaten dalam 

pelaksanaan pengembangan koperasi wanita tersebut? 

3)  Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan  koperasi 

wanita?  

 

1.3. Keluaran Kegiatan  

Tabel 1.1. Keluaran Kegiatan 

Kondisi Saat ini Pembaruan yang Hendak Dicapai 
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Program penumbuhan Koperasi 

Wanita relevan dengan adanya 

Undang-undang No. 1 Tahun 

2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro  yang pada intinya setiap 

kegiatan dan penyaluran dana 

masyarakat wajib berbadan 

hukum. Kenyataan di lapangan, 

walaupun telah banyak 

pembinaan yang dilakukan 

terutama pemberian dana hibah 

selama dua tahun, namun 

demikian perkembangan 

koperasi wanita tidak seperti 

yang diharapkan.   

Untuk lebih meningkatkan perkembangan 

koperasi wanita, diharapkan setelah dana 

hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur ada 

pembinaan dari sumber lain dalam bidang 

manajemen usaha, teknik produksi dan 

pemasaran hasil produksi anggota koperasi 

wanita. Pemerintah diharapkan dapat 

mengajak serta pihak swasta, BUMN, 

masyarakat serta stake holder lainnya 

sehingga dapat mengambil porsi yang tepat 

dalam pembinaan koperasi wanita. Salah 

satunya dana bergulir, APBN/APBD, 

melalui program CSR dll,  

Hasil yang diharapkan :  

Pengembangan  Model Koperasi Wanita 

Perdesaan di Jawa Timur 

II. KERANGKA MODEL PENGEMBANGAN 

2.1. Kerangka Konsep Model 

Menurut Dennis L. Meadows dkk (1972: 3),  model adalah usaha untuk 

memahami beberapa segi dari problematika kehidupan yang sangat beraneka 

ragam sifatnya. Dengan cara memilih dari sekian banyak pengamatan dan 

pengalaman masa lalu, problematika itu dapat dipecahkan. Sementara itu, menurut 

Deutsch dalam Severin dan Tankard (2008), “Model adalah struktur simbol dan 

aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan 

dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses 

yang lebih kompleks”. Singkatnya, model merupakan struktur simbol dalam 

sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa 

terlihat bila divisualisasikan. Severin and Tankard, (2008) berpendapat bahwa 

model dapat didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang 

teoretis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa 

digunakan untu membantu merumuskan teori. Dengan model, gambaran dunia 

nyata yang kompleks dan secara teoretis disederhanakan. Karena begitu dekat 

dengan teori, terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa 

konsep atau bahkan variabel, maka model bisa tersamar sebagai teori. Tapi, 

meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi 

suatu masalah, berbeda dengan teori yang memang sejak awal sudah 

“meyakinkan” karena sudah teruji. Jadi model bisa digunakan untuk memper-

timbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi. 

2.2. Komponen-komponen Model 

2.2.1. Pemerintah sebagai salah satu Komponen dalam Model 
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Dalam sejarahnya, pemerintah Indonesia dari sejak awal memberikan 

perhatian yang sangat lebih pada koperasi, bahkan berkeinginan untuk mem-

posisikan koperasi sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana 

dikatakan oleh Moh. Hatta, bila berpijak pada UUD 1945, maka koperasi adalah 

komponen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Hatta, 1971).  Pasal 

33 ayat 1 dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan....: Kata “asas kekeluargaan” dalam 

perekonomian sebenarnya lebih merujuk pada koperasi (Tambunan, 2008). 

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang per-

koperasian, pemerintah memiliki peranan mulai dari mengesahkan hingga mem-

bubarkan koperasi. Lebih dari itu, ada bab khusus tentang fungsi pemerintah, 

selain mengesahkan dan membubarkan, yaitu pembinaan. Pada pasal 60 ayat 1 

dan 2, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif 

untuk perkembangan koperasi. 

2.2.2. Koperasi  Wanita sebagai Instrumen Model 

Sebelum tahun 1990-an, perempuan sebenarnya lebih banyak sebagai obyek 

pembangunan daripada sebagai subyek. Segala urusan pembangunan lebih 

dilakukan oleh laki-laki dalam instrumen pemerintah lokal. Singkatnya, segala 

program pembangunan dirancang dan disalurkan melalui instrumen pemerintah 

lokal. Di dalam budaya patriakhi, pemegang peran dalam pemerintahan lokal 

lebih banyak berasal dari kaum laki-laki. Instrumen Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) berikut Dasawismanya dan Posyandu dibuat untuk bisa me-

libatkan perempuan sebagai sasaran pembangunan (kesehatan). 

Peran perempuan mulai dilirik sebagai penggerak perekonomian keluarga 

ketika Muhammad Yunus dari Bangladesh. Ia meningkatkan perekonomian 

keluarga miskin melalui perempuan. Berbeda dengan konsep-konsep ekonomi 

modern, melalui garmeen bank, ia justru memberikan pinjaman mikro (micro-

credit) pada keluarga miskin tanpa anggunan. Pinjaman tidak diberikan kepada 

suami atau kaum laki-laki, tetapi dipercayakan kepada perempuan (istri). 

Hasilnya, uang pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang produktif atau 

singkatnya membuka lapangan pekerjaan baru. Di pihak lain, uang bisa kembali 

dengan keuntungan yang besar. Artinya, para perempuan memiliki kemampuan 

untuk mengelola keuangan (Yunus, 2007) 

 

2.3. Kelayakan Sosial-Ekonomi Model: 

2.3.1. Posisi Perempuan dalam Masyarakat  

Penelitian Yuliawati menyebutkan bahwa kata perempuan sebenarnya bukan 

merupakan domain dari gerakan feminis di Indonesia. Kata wanita juga bukan 
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merupakan usaha penghalusan dari kata perempuan. Kata wanita lebih digunakan 

untuk merujuk perempuan di ranah domestik, sementara itu kata perempuan lebih 

memiliki sebaran penggunaan di ruang yang lebih luas (Yuliawati, 2018) 

Dari penggunaan istilah, sebenarnya telah menunjukkan ada relasi yang 

menarik antara perempuan dan (bukan) perempuan atau laki-laki dalam 

dikotonomi di masyarakat. Posisi perempuan di dalam masyarakat menjadi suatu 

kajian dan bahan yang tidak pernah habis. Perempuan menjadi “masalah” yang 

“(bukan) masalah” ketika dihadapkan dalam posisi yang kurang menguntungkan 

dalam budaya masyarakat. Di dalam konteks budaya patriakhi, dalam situasi 

kaum laki-l;aki mengambil peran dan “sangat” kuasa atas masyarakat dan 

keluarganya, posisi dan nasib perempuan kemudian menimbulkan permasalahan 

bila dikaitkan dengan indikator-indikator pembangunan. Cameron, et.al (2016) 

mengatakan bahwa dalam situasi itu, perempuan hanya menjadi instrumen dari 

dunia domestik, akibatnya adalah angka putus sekolah, perkawinan dan kehamilan 

di usia belia, dan seterusnya hingga merembet pada kematian anak dan ibu. Oleh 

karena itu, di dalam Rencana Aksi SDG’s 2017 ada kesepakatan MDG’s 

(Millineum Development Goals) dan dilanjutkan SDGs (Sustainable Development 

Goals), pemerintah diminta menaruh perhatian pada perempuan, salah satunya 

dengan mengedepankan pengarusutamaan jender dalam berbagai kebijakan 

perempuan (Lundine, 2013).  

2.3.2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Perdesaan 

Mereka juga ikut berpikir pendidikan anak dan turut mengambil keputusan 

untuk masa depannya, mulai dari masalah pendidikan hingga masalah lainnya. Di 

dalam urusan-urusan domestik, seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan 

rumah, para ibu lebih sering memutuskan sendiri. Namun demikian, hal itu 

menjadi berbeda ketika harus memutuskan anak bersekolah. Mereka akan 

berdiskusi dengan suaminya. Ada pula suami yang enggan terlibat karena masalah 

anak dan dapur merupakan urusan domestik. Urusan domestik berada di bawah 

kuasa perempuan. Sementara itu, perempuan juga terlibat dalam urusan publik. 

Karena perkembangan pertanian yang tidak menguntungkan, para perempuan 

memilih mencari tambahan pekerjaan di sektor domestik (Sajogyo, 1983).   

Di masa pemerintahan Suharto, ada berbagai bentuk organisasi dibentuk 

di tingkat lokal untuk bisa merangkul para perempuan perdesaan, meski sejumlah 

peneliti mencermati hal itu sebagai bentuk kooptasi negara. Penelitian FX Sri 

Sadewo, Usman Mulyadi dan Meuthia Ulfa di Bojonegoro menggambarkan 

bagaimana keterlibatan perempuan melalui berbagai program dan organisasi. 

Melalui PKK dan Posyandu, perempuan dilibatkan dalam kerangka peningkatan 

ekonomi keluarga dan kesehatan (ibu dan anak). Sementara itu, melalui kegiatan 
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keagamaan, pemerintah menggunakan sebagai komunikasi pembangunan 

(Legowo dan Sadewo, 2009).  

Di era krisis moneter Indonesia, tahun 1997-1998 dan sesudahnya, para 

perempuan, khususnya dari keluarga miskin, berjuang memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Penelitian Martinus Legowo, Anik Andajani dan Sri Mastuti 

Purwatiningsih (2005) menunjukkan bagaimana mekanisme survival para ibu dari 

keluarga miskin. Dengan kondisi obyektif yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan dan keterampilan di sektor-sektor modern, mereka justru secara cerdik 

mengisi posisi domestik yang ditinggal oleh para perempuan yang bekerja di 

sektor publik. Mereka menjadi pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan 

hingga menjadi buruh cuci. Kemampuan membangun relasi dan kepercayaan 

menjadi salah satu faktor kemudahan (Legowo dan Sadewo, 2009) 

2. 4. Desain Kelembagaan Model:  

    

Untuk memahami peranan perempuan dalam mengatasi masalah ekonomi 

keluarga, Bamberger,et.al (2003) menyarankan setidak-tidaknya ada sembilan 

langkah. Kesembilan langkah itu  dibagi dalam tiga kategori. Langkah pertama 

adalah mengintegrasikan gender ke dalam diagnosis kemiskinan, yaitu dengan 

memastikan gender itu saling terkait dengan keempat dimensi kemiskinan. Keempat 

dimensi kemiskinan itu adalah peluang atau kesempatan (opportunity), kapabilitas, 

mulai dari indikator demografi, pendidikan hingga indikator kualitatif lainnya, 

termasuk budaya, keamanan dan terakhir adalah pemberdayaan. Kategori pertama ini 

meliputi tiga langkah awal. Ketiga langkah berikut adalah penggunaan analisis 

kemiskinan berbasis gender, mulai dari mendefinisikan implikasi kebijakan tersebut. 

Kategori kedua adalah menggunakan analisis itu untuk membuat prioritas tindakan 

publik. Tindakan menyangkut mendefinisikan kebijakan, mengidentifikasi prioritas 

gender yang responsif, dan terakhir mengintegrasikan prioritas tersebut pada 

kebijakan. Tahap terakhir adalah mengintegrasikan gender ke dalam monitoring dan 

evaluasi. Hal itu terinci dalam gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Proses Analisis Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan 

(Bamberger et.all, 2003) 

Terkait dengan perempuan di perdesaan dan perkotaan, Narain (2010) 

mengidentifikasi bahwa tidak semua institusi keuangan dapat diakses oleh kaum 

tersebut. Ia memetakan ada dua kelompok wanita, yaitu mereka yang menggunakan 

institusi perbankan formal dan bukan penggunan insitusi perbankan formal. Alasan 

mereka yang tidak menggunakan insititusi perbankan formal adalah agama dan 

budaya, atau juga ketidakcukupan pendapatan (kelompok beresiko), diskriminasi 

hingga produknya yang tidak sesuai. Hal itu bisa dicermati dalam gambar 2.2  
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Gambar 2.2. 

Pola Penggunaan Institusi Finansial/Perbankan Formal (Narain, 2010) 

 

III. METODOLOGI 

3.1. Lokasi dan Jangka Waktu  

Penelitian ini mengambil dua lokasi, yaitu: Kabupaten Nganjuk dan 

Kabupaten Probolinggo. Kedua lokasi ini mewakili setidak-tidaknya dua 

karakteristik ekologi budaya masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Kabupaten 

Nganjuk mewakili ekologi budaya Jawa Pedalaman. Di lingkungan Jawa 

Pedalaman, masyarakatnya dipengaruhi oleh Budaya Mataraman Pedalaman. 

Meski mulai mengalami perubahan, masyarakat tersebut lebih mengandalkan 

sektor pertanian di satu sisi. Dengan budaya petani dan ditunjang oleh Budaya 

Mataraman, kepatuhan dalam struktur hirarkis menjadi bagian dalam kehidupan 

kesehariannya. Dengan konteks ini, kebijakan top-down menjadi sangat tepat. 

Sementara itu, masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki budaya 

Pesisir Jawa yang unik. Budaya masyarakat ini mengalami hibridisasi antara 

Budaya Jawa dan Budaya Madura akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda 

yang membuka perkebunan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pengelola 

perkebunan pada masa itu membawa orang-orang Madura untuk menjadi 

pekerja. Dengan budaya perladangan Madura, orang-orang Probolinggo 

menampilkan karakteristik yang lugas dan relatif lebih otonom di satu pihak. Di 
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pihak lain, dengan budaya patriakhi yang kental, relasi kuasa laki-laki atas 

perempuan yang kuat berpengaruh juga pada kemandirian koperasi wanitanya. 

3.2.  Metode Implementasi Model 

Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai action research (penelitian tindakan) 

dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dengan membuat 

suatu model. Melalui temuan dari penelitian yang terdahulu, peneliti melakukan 

analisis identifikasi kebutuhan, baik disadari ataupun  tidak oleh subyek atas 

keadaan yang telah ada. Dari identifikasi ini, penelitian ini memberikan berbagai 

solusi dalam bentuk model tindakan. Namun demikian, pada kenyataan 

penerapan penelitian tindakan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun. 

 

3.3.  Metode Rekonstruksi Model 

Setelah melakukan implementasi model, langkah berikutnya adalah 

melakukan rekonstruksi model baru atau revisi atas model sebelumnya.  

3.4.  Metode Perumusan Manual Prosedur 

Setelah melakukan revisi atau rekonstruksi atas model, maka pembuatan 

prosedur  merupakan hal yang penting. 

III.  REKONSTRUKSI IMPLEMENTASI MODEL 

3.1. Need Assesment 

3.1.1. Karakteristik Responden dan Usahanya  

 

 Analisa ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden yang 

tergabung dalam Koperasi Wanita Perdesaan wilayah Jawa Timur (diwakili oleh 

Area Nganjuk dan Probolinggo). Sebanyak 150 anggota dan pengurus koperasi 

wanita diberikan pertanyaan dan pendapatnya terkait Kondisi Obyektif Koperasi 

Wanita dan harapan mereka kepada pemerintah terhadap kondisi Koperasi Wanita di 

daerah saat ini.  

Responden  dalam penelitian ini sebanyak 150 orang tersebut berusia antara 

28-81 tahun dan mayoritas adalah perempuan berusia antara 46-63 tahun (52%). 

Kelompok usia berikutnya adalah 28-45. Artinya, mereka mulai aktif biasanya 

setelah kawin/menikah. Baik sebagai anggota biasa maupun pengurus, mereka diajak 

oleh teman-temannya atau anggota keluarga lainnya terlibat ke dalam kegiatan 

koperasi wasnita. Hal itu diperkuat juga oleh data status perkawinan responden. 

Delapan puluh persen responden berstatus kawin, sisanya adalah janda baik cerai 

mati ataupun cerai hidup. 

Sementara itu, separuh lebih responden telah menamatkan pendidikan 

menengah atas (51,3%). Kelompok berikutnya, kurang lebih sepertiga responden 
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menamatkan pendidikan menengah pertama. Namun demikian, telah ada juga 

menamatkan pendidikan sarjana (S1). 

Ada hal yang menarik dari sisi pekerjaan. Sebagian besar responden memiliki 

pekerjaan sebagai pedagang kecil (58,6%). Artinya, mayoritas anggota memiliki 

usaha sendiri. Mereka mampu memproduksi, bukan menggunakan untuk konsumsi 

atau menggunakan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan berikutnya 

adalah pensiunan (12,0%), PNS/TNI-Polri dan Petani Pemilik yang masing-masing 

10%. Artinya, mereka yang merupakan petani pemilik juga berminat menjadi 

anggota koperasi.  

Tabel 2.1. Distribusi Frekuensi Data Responden (Anggota Koperasi Wanita) 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

Usia (tahun) 

1. 28-45 52 35 

2. 46-63 78 52 

3. 64-81 17 11 

4. Tidak mengisi 3 2 

Status Kawin 

1. Kawin 123 82 

2. Cerai mati 27 18 

Pendidikan Terakhir 

1. Tamat S1 17 11.3 

2. Tamat Diploma 3 2.0 

3. Tamat SMA/SMK/MA 77 51.3 

4. Tamat SMP/MTs Umum 47 31.3 

5. Tamat SD/MI Sederajat 6 4.0 

Pekerjaan 

1. Guru Paud 5 3.3 

2. Pedagang Kecil 88 58.6 

3. Petani Pemilik 16 10.7 

4. Ibu RT  7 4.6 

5. Pensiunan 18 12.0 

6. PNS/TNI-POLRI 16 10.7 

Jumlah 150 100 

Sumber : Hasil olah data primer 
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Tabel 2.2. Status Responden dalam Koperasi 

Status f % 

1. Ketua 7 4.7 

2. Wakil Ketua 7 4.7 

3. Sekretaris 12 8.0 

4. Bendahara 10 6.7 

5. Pengawas 20 13.3 

6. Anggota Biasa 85 56.7 

7. Non-Anggota 9 6.0 

Jumlah 150 100 

 

 

Gambar 2.1 

Modal Awal Pendanaan 

 

Modal awal koperasi wanita sebagian besar berasal dari bantuan stimulan 

dana dari Gubernur dan simpanan anggota. Mereka didirikan dari kelompok arisan 

dan kemudian melalui stimulan dari pemerintah desa mereka menjadi 

mengembangkan usaha tersebut. Pengembangan bisa berupa peningkatan jumlah 

pinjaman. Ada pula modal berasal dari pembantu gubernur atau sejenisnya. 

Simpanan anggota merupakan salah satu bukti dari kemandirian dan sekaligus 

kebersamaan antar perempuan dalam mengatasi masalah ekonomi. Melalui 

menabung (saving) bersama, mereka membantu perempuan lain memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan usahanya (lihat Gambar 2.1).  
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Gambar 2.2 

Bantuan yang Pernah diperoleh oleh Koperasi Wanita 

 

 

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa dari pengakuan responden, tidak semua 

koperasi wanita memperoleh bantuan (11%). Namun demikian, 79% telah 

memperoleh bantuan permodalan. Sepuluh persen tidak saja bantuan modal, tetapi 

juga memperoleh pelatihan manajemen. Pelatihan manajemen jarang dilakukan 

secara mandiri, tetapi bersama pelatihan atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan 

modal diberikan karena digunakan tidak saja sebagai stimulus agar bersedia terlibat, 

tetapi sekaligus melatih mempratektekan apa yang telah dilatih.  
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Setiap tahun koperasi wanita ini melakukan pertemuan rutin RAT (Rapat 

Anggota Tahunan). Di dalam rapat itu, para anggota dan pengurus duduk bersama-

sama untuk untuk mengulas pergerakan operasional koperasi selama setahun 

terakhir dan rencana serta melakukan perubahan kebijakan sesuai dengan review 

selama setahun terakhir. Menurut responden, kebijakan yang bisa diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas alur permodalan dan keuangan koperasi wanita yaitu dengan 

memberlakukan sistem seperti pada gambar 2.3. 

4.1. Masalah dan Harapan dalam Persepsi Anggota dan Pengurus 

Keterlibatan anggota dan pengurus dalam koperasi menyebabkan kemampuan 

dan pemahaman tentang keadaan obyektif koperasi. Terkait dengan fungsi koperasi 

bagi responden dan keluarganya, responden memiliki dua pendapat. Pertama, mereka 

sepakat bahwa koperasi wanita mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. 

Saat ini mereka rasakan betapa koperasi sangat menguntungkan. Kedua, keberadaan 

koperasi juga membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Fasilitas simpan pinjam 

membantu mereka untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari atau barang 

dagangan (kulakan, bhs Jawa).  

 

 
Gambar 2.4.  Peran Koperasi bagi Keluarga dan Keadaan Anggotanya 

Terkait dengan jumlah anggota, ada dua hal yang mereka sampaikan. 

Pertama,  mereka merasa bahwa selama ini jumlah anggota koperasi terus bertambah 

dari hari ke hari. Keyakinan ini dihasilkan dari pengamatannya ketika bertemu 

dengan pengurus atau ketika menabung atau melakukan pembayaran pinjaman. 

Meskipun demikian, keyakinan itu tidak begitu besar. Hal itu mengingat pada 

kenyataannya anggota koperasi masih berkisar wilayah satu desa. Terakhir, jumlah 

anggota yang selama ini ada masih memadai, dan bahkan kurang. Hanya 22% 
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responden yang menjawab bahwa jumlah anggota telah berada di luar kapasitas 

pelayanan pengurus. Hal itu diamati dari waktu pelayanan yang diterima ketika 

menabung, membayar pinjaman dan tepatnya pada saat pertemuan Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). Pada saat itu, ketika di balai desa, anggota yang hadir berdatangan 

hingga meluber ke jalan (perhatikan gambar 2.3). 

Uang yang mereka pinjam menjadi modal dari usaha. Usaha yang dominan 

adalah usaha kuliner/masakan di rumahnya. Mereka, para ibu, menggunakan 

keahliannya memasak untuk dijual di rumah. Sambil merawat anaknya, mereka bisa 

melayani para pembeli. Bagi responden, “Tidak keluar rumah dan bisa merawat 

anak.” Usaha berikutnya adalah tekstil rumahan. Di dalam usaha itu, mereka 

membuat batik atau pakaian yang dijahit di rumah. Jumlahnya hampir sama dengan 

mereka yang membuka warung di rumah. Usaha-usaha lain adalah membuat 

makanan dan minuman tradisional kemasan, kerajinan tangan, pedagang hingga 

pertanian dan peternakan (lihat gambar 2.5). 
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Gambar 2.5. Usaha yang dikelola oleh responden 

 

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa sebenarnya koperasi wanita juga dinilai dan 

dirasakan memiliki sejumlah masalah. Masalah pertama terkait dengan pendanaan. 

Koperasi menghadapi penyediaan dana untuk simpan pinjam. Dana dari simpanan 

wajib peserta dinilai belum mencukupi memberikan pinjaman dalam jumlah yang 

besar. Di pihak lain, koperasi wanita juga menghadapi pengembalian atau pembayar-
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an pinjaman. Kondisi masyarakat perdesaan yang bervarian dari kelas menengah 

hingga kelas bawah ini memberikan kemampuan yang berbeda dalam pengembalian 

pinjaman. Masalah berikutnya adalah ketidakmampuan koperasi dalam 

mengembangkan variasi usaha. Variasi usaha ini menjadi sangat penting tatkala 

koperasi ingin memperbesar keuntungan, meningkatkan modal dan dana untuk 

pinjaman. Menurut responden, koperasi wanita masih berkutat pada usaha toserba 

dan simpan pinjam. Toserba digunakan untuk penyediaan kebutuhan pokok dan 

kebutuhan bahan responden. 

Persoalan manajemen koperasi wanita tidak dipandang sebagai hal yang 

sangat krusial. Meskipun demikian, bila memperhatikan faktor-faktor lain yang 

dinilai tidak begitu besar, maka akan nampak bahwa semua masalah tersebut 

berpangkal pada kemampuan manajerial. Suatu contoh adalah masalah rekruitmen 

tenaga atau pegawai koperasi, atau bisa juga dihubungkan dengan pemasaran produk 

hingga penyediaan dana. Pihak manajemen yang cakap akan menggerakan berbagai 

fungsi dari koperasi koperasi tersebut. Namun demikian, bisa dibayangkan pengelola 

yang berjenis kelamin perempuan dan belum tentu memiliki latar belakang atau 

pengalaman menangani masalah perkoperasian.  

Sementara itu, dengan memperhatikan jawaban, responden menaruh harapan 

yang luar biasa. Mereka berkeinginan bahwa koperasi wanita harus menjadi one stop 

services. Melalui koperasi, mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok. Mereka juga 

bisa membeli berbagai peralatan untuk produksi, bahkan bisa menjual produknya 

lewat koperasi. Meski dalam skala kecil, beberapa pelanggan sudah bisa membeli 

bahan baku. Mereka juga menjual produk yang dihasilnya di Koperasi Wanita. 

Dengan demikian, melalui koperasi wanita, mereka bisa menghemat waktu, tenaga 

dan biaya. Mereka tidak lagi pergi ke kota untuk membeli baku. Mereka juga tidak 

perlu lagi bepergian untuk memasarkan produk ke luar desa. Dengan toserba yang 

didirikan, para anggota tidak perlu membeli kebutuhan sehari-hari di luar desa. 

Sambil membeli, mereka juga mendapat keuntungan dari transaksi yang dilakukan 

karena sebagian keuntungan itu masuk ke dalam simpanan anggota.  

Dalam penelitian ini, wilayah Jawa Timur khususnya Probolinggo dan 

Nganjuk mayoritas penduduknya memiliki usaha di bidang pertanian dan peternakan. 

Hal ini ditunjukkan dengan 48% anggota yang menyatakan setuju bahwa sebagian 

besar anggota koperasi mengembangkan usaha pertanian dan peternakan. Dalam me-

ngembangkan usaha tersebut, mayoritas (51.3%) anggota koperasi wanita merasakan 

kesulitan atau masalah dalam hal permodalan (kebutuhan dana) terutama dengan 

bunga yang rendah. Hal ini mendorong mereka untuk memberikan saran kepada 

pengurus koperasi wanita untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah pusat/ 

provinsi melalui dinas terkait. Dimana bantuan tersebut dapat berupa permodalan 

dana bergulir (38%). Dengan demikian, harapan anggota koperasi dalam me-

ngembangkan usaha mereka mulai dari kuliner hingga bidang pertanian dan pe-
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ternakan yaitu adanya bantuan atau bentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat/ 

Provinsi berupa permodalan dana bergulir (lihat gambar 3.6 dan gambar 3.7).  

Bila memperhatikan gambar 3.8. responden juga mencermati bahwa koperasi 

membutuhkan pelatihan keuangan. Melalui pelatihan keuangan, pengurus diharapkan 

dapat memaksimalkan dana yang tersimpan untuk menghasilkan keuntungan di satu 

pihak. Di pihak lain, pencatatan akuntasi yang tidak rapi beresiko terjadi kebocoran. 

Hal itu belajar dari sejumlah koperasi yang sebelumnya telah ada, seperti: Koperasi 

Unit Desa. Di sejumlah wilayah Jawa Timur, KUD saat ini tidak berjalan dengan 

efektif, sehingga ditinggalkan oleh para anggotannya.  
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Gambar 2.6. Masalah yang dihadapi oleh Koperasi Wanita menurut Responden
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Selain pelatihan keuangan, meski tidak dalam jumlah yang besar, 

responden setuju untuk pemberian pelatihan organisasi. Kemampuan 

berorganisasi disadari bukan merupakan sesuatu yang “given,” sudah jadi dan 

menurun dari satu generasi ke generasi. Atau, dalam istilah lain kemampuan 

berorganisasi bukan sekedar bakat, tetapi harus melalui pembiasan-pembiasan. 

Kebiasan baru ini ditanamkan melalui pelatihan, sehingga pengurus tidak lagi 

bekerja secara acak-acakan atau kalau ada waktu tersisa setelah pekerjaan 

domestiknya. Mereka harus mampu mengorganisasikan setidak-tidaknya untuk 

dirinya sendiri, khususnya mengatur waktur kerja.  
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 Gambar 2.7. Jenis Bantuan yang diharapkan 

 

Hal yang diperlukan lagi oleh responden untuk kemajuan koperasi wanita 

adalah pelatihan pemasaran dan jaringan pemasaran. Karena sebagian besar 

pengguna memiliki pekerjaan sebagai pedagang, maka pemasaran menjadi kata 

kunci keberhasilan usahanya. Dengan memberikan pelatihan pada pengurus, 

mereka juga akan diuntungkan ketika secara bergulir akan melatih padanya. 

Begitu pula dengan jaringan pemasaran, demi kemajuan pelanggannya para 

pengurus kelak juga memberikan informasi tentang usaha dari masing-masing 

pelanggan. Meskipun demikian, jumlah responden yang membutuhkan tidak tidak 

terlalu besar, yaitu di bawah 40%. Perlu diakui, jumlah yang demikian itu bisa 

dipahami karena sebagian besar mereka juga telah memiliki strategi pemasaran 

dan jaringan pemasaran.  
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Selain pelatihan keuangan, meski tidak dalam jumlah yang besar, 

responden setuju untuk pemberian pelatihan organisasi. Kemampuan 

berorganisasi disadari bukan merupakan sesuatu yang “given,” sudah jadi dan 

menurun dari satu generasi ke generasi. Atau, dalam istilah lain kemampuan 

berorganisasi bukan sekedar bakat, tetapi harus melalui pembiasan-pembiasan. 

Kebiasan baru ini ditanamkan melalui pelatihan, sehingga pengurus tidak lagi 

bekerja secara acak-acakan atau kalau ada waktu tersisa setelah pekerjaan 

domestiknya. Mereka harus mampu mengorganisasikan setidak-tidaknya untuk 

dirinya sendiri, khususnya mengatur waktu kerja.  
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 Gambar 2.8. Jenis Bantuan yang diharapkan 

 

Hal yang diperlukan lagi oleh responden untuk kemajuan koperasi wanita 

adalah pelatihan pemasaran dan jaringan pemasaran. Karena sebagian besar 

pengguna memiliki pekerjaan sebagai pedagang, maka pemasaran menjadi kata 

kunci keberhasilan usahanya. Dengan memberikan pelatihan pada pengurus, 

mereka juga akan diuntungkan ketika secara bergulir akan melatih padanya. 

Begitu pula dengan jaringan pemasaran, demi kemajuan pelanggannya para 

pengurus kelak juga memberikan informasi tentang usaha dari masing-masing 

pelanggan. Meskipun demikian, jumlah responden yang membutuhkan tidak tidak 

terlalu besar, yaitu di bawah 40%. Perlu diakui, jumlah yang demikian itu bisa 

dipahami karena sebagian besar mereka juga telah memiliki strategi pemasaran 

dan jaringan pemasaran.  
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Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang layak atau diinginkan untuk 

melakukan apa yang dibutuhkan oleh responden. Sebagian besar menginginkan 

keterlibatan pemerintah pusat/provinsi. Agak sulit dipahami, dugaan sementara 

adalah bahwa pekerjaan atau program kegiatan pusat/provinsi lebih operasional 

dan tidak jarang diikuti oleh program pendanaan daripada kabupaten/kota. 

Pandangan yang sama pada perusahaan perbankan BUMN.   

 Dari hasil wawancara lebih lanjut, ditemukan bahwa baik pengurus 

maupun anggota Kopwan ternyata juga masih menaruh harapan pembinaan 

kepada sumber lain selain pemerintah.  Adanya Corporate Social Responsibility 

(CSR) dari perusahaan yang selama ini tidak pernah menyentuh masalah 

pemberdayaan perempuan melalui koperasi, diharapkan juga ikut membantu 

dalam bidang permodalan dan pemasaran hasil produksi anggota koperasi. 

Dalam Focus Group Discussion(FGD) juga terungkap bahwa masih 

banyak lagi permasalahan yang tidak sempat diungkapkan dalam kuisioner 

penelitian, diantaranya adanya koperasi wanita yang tidak berjalan dengan baik, 

karena tidak pernah mengadakan RAT.  Salah satu penyebab dari berhentinya 

kegiatan koperasi adalah salah pengelolaan, karena pemilihan pengurus yang 

kental dengan campur tangan aparat desa.  Setelah ditelusur lebih lanjut, penyebab 

kredit macet berasal dari anggota/pengurus yg merupakan orang dekat aparat desa  

 Kasus serupa juga terjadi di Kopwan kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan 

Nganjuk.  Kegagalan RAT terjadi karena adanya kredit macet.  Yang 

bertanggungjawab adalah ketua kelompok yang ternyata pindah domisili ke luar 

kecamatan Nganjuk, sehingga angsuran yang tersisa tidak bisa ditagih. Kelompok 

yang tersisa berusaha melanjutkan kegiatan koperasi dengan modal yang telah 

berkurang sehingga menghambat perkembangan koperasi.  Pengurus yang tersisa 

berusaha untuk memperoleh bantuan baik di tingkat kelurahan maupun kepada 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, namun tidak 

mendapatkan respon seperti yang diharapkan.  
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Gambar 2.9. Lembaga yang diharapkan dapat membantu Koperasi Wanita 
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4.2. Pengembangan Model untuk Koperasi Wanita  

 Pada prinsipnya koperasi wanita sebenarnya lebih kuat dibandingkan 

koperasi-koperasi lainnya, seperti: Koperasi Unit Desa. Terlepas dari proses 

inisasi pendirian koperasi yang semula berasal dari bantuan dana hibah dari 

Gubernur, PNPM Perdesaan atau program-program sejenisnya, koperasi ini telah 

disokong dengan baik oleh kaum perempuan. Koperasi ini memberikan ruang 

publik baru yang “legal” dan “menguntungkan” bagi perempuan perdesaan. Para 

perempuan sendiri sebenarnya telah terbiasa berkelompok dan membangun 

“koperasi” yang bersifat informal, yaitu: arisan. Di dalam kelompok itu, mereka 

menghimpun dana, dari menabung hingga membuat simpan pinjam dan berbagai 

aktivitas lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila kemudian tingkat keber-

hasilan dari koperasi wanita sangat tinggi. Koperasi wanita menjadi lebih mandiri. 

Hal itu terbukti sumber dana lebih dominan berasal dari simpanan anggotanya. 

Namun demikian, ada pula koperasi wanita yang juga masih mengharapkan pen-

danaan dari pemerintah.  

Apabila hal ini terjadi, maka koperasi wanita mengalami ketergantungan. 

Untuk menghindari ini, pembinaan dan pendampingan sumber daya manusia 

menjadi kata kunci yang paling utama. Pertama, belajar dari koperasi-koperasi 

sebelumnya, membangun komitmen dan integritas pengurus menjadi titik awal 

dari penguatan koperasi wanita. Kedua, pengurus harus memiliki kemampuan 

berorganisasi hingga pengembangan jaringan pemasaran menjadi hal yang utama 

memajukan atau menguatkan koperasi wanita. Ketiga, dengan hal-hal yang 

demikian, pengurus mampu membangun sistem manajerial yang baik dan 

berkualitas. Mereka harus lebih progresif dan responsive dalam mencermati 

perubahan-perubahan yang ada. Apabila hal ini terjadi, maka koperasi wanita mengalami ketergantungan. Untuk menghindari ini, pembinaan dan pendampingan sumber daya manusia menjadi kata kunci yang paling utama. Pertama, belajar da. 
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Gambar 2.10. Model Penguatan Koperasi Wanita 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS KEBUTUHAN: 
KOPERASI WANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERBAIKAN  
KOPERASI WANITA 

 

SUMBER DAYA MANUSIA 
1. KOMITMEN &INTEGRITAS 
2. GOOD MANAGERIAL 

NEW MANAGEMENT: 
1. RESPONSIVE AND 

ADAPTIVE 
2. MODERN BERGOTONGROYONG

MANDIRI DAN SELF-
HELP 

GOVERNMENT: 

DINAS KOPERASI 

DAN UMKM 

MASALAH KUALITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

NEW 

FINANCIAL 

STRATEGY 

MASALAH MANAJEMEN: 
1. TIDAK RESPONSIVE 
2. TRADISIONAL 

KETERGANTUNGAN 

SUMBER 

PENDANAAN PADA 

PEMERINTAH 

UNIVERSITY, NGO 

AND INDUSTRY 

BANKING SECTOR/ 

FINANCIAL CORPORTE 

TRAINING 

ABOUT SMES’ 
MANAGEMENT 

NEW 

RECRUITMENT 

SYSTEMS 



24 
 
 

 

IV.  PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

1) Pelaksanaan program pembinaan koperasi wanita telah berjalan selama ini 

perkembangannya masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam bidang 

permodalan, manajemen usaha, pemasaran hasil produksi anggota Koperasi wanita, 

kemitraan dengan pihak lain. Banyak kopwan yang mati suri karena tidak pernah 

mengadakan RAT, terutama Kopwan yang dibentuk pada tahun 2010-2011 dimana 

setiap desa /kelurahan mendapatkan dana hibah sebesar 25 juta. Hal ini diantaranya 

karena ada campur tangan aparat desa pada saat rekrutmen pengurus.    

2)  Telah banyak pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

pengembangan kopwan.  Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Nganjuk, walaupun secara tidak khusus memberikan pembinaan kepada 

kopwan, tetapi secara umum kepada semua koperasi telah memberikan bimbingan 

teknis pengelolaan koperasi dan pemasaran hasil produksi anggota kopwan dalam 

berbagai kesempatan, diantaranya pameran baik di tingkat Kabupaten maupun 

Provinsi.  Demikian juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, 

pembinaan yang dilakukan bersifat umum, dan dalam berbagai kesempatan 

mengikutsertakan anggota kopwan untuk memasarkan hasil produksinya.  

3)  Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya keterbatasan 

sumber daya manusia dalam mengadakan pendampingan koperasi. Aparat yang 

benar-benar menguasai tentang koperasi sangat terbatas. dikarenakan seringnya ada 

mutasi pegawai di Dinas Koperasi.  Demikian juga volume kegiatan pembinaan 

koperasi, tidak bisa menjangkau seluruh kopwan yang ada dan tidak secara periodik 

berkelanjutan seperti pada tahun 2009-2010 yang lalu. Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur melalui Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan 

perguruan tinggi telah memberikan pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan 

kepada koperasi wanita. Kegiatan  pendampingan semacam ini masih diperlukan 

untuk lebih memajukan kopwan yang telah dibentuk.  

 

 

 

4.2. Rekomendasi 

4.2.1.  Bagi Pemerintah  Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

Usaha Mikro, dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo  melalui Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro  

1) Memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan Produk  usaha jasa 

simpan pinjam  Koperasi Wanita  menjadi lebih optimal.   
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2) Memberikan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan 

teknis, atau penyuluhan  yang diinginkan dan  pendampingan langsung  ke 

koperasi;  

3) Mengagendakan program penguatan organisasi/kelembagaan pembiayaan 

koperasi wanita  untuk  meningkatkan kemampuan pengelolaan  koperasi menjadi 

lebih  baik dalam   mengekplorasi potensi ekonomi dan koperasi lebih optimal 

dalam kegiatan bidang usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan    para 

anggotanya 

4.2.2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi Dan UMKM 

Provinsi Jawa Timur supaya:  

1) Memberi pembinaan kepada koperasi  wanita tentang pengelolaan koperasi  

melalui  pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, atau penyuluhan  yang 

diinginkan model gabungan  klasikal di dalam kelas dan dilanjutkan 

pendampingan  langsung ke koperasi 

2) Terus memberi perhatian dan dukungan perkuatan permodalan terhadap Koperasi  

Wanita yang telah maju,  diarahkan untuk mengembangkan usaha-usaha 

produktif sektor riil melalui skim pembiayaan dana perbankan, pinjaman dana 

bergulir CSR dan  dana pemberdayaan masyarakat dari BUMN. 


