
REVITALISASI SUMBER DAYA

MANUSIA KOPERASI

Ide untuk menggabungkan Hari Pendidikan Nasional Dan

Hari Koperasi Tahun 2012 Di Universitas Wiralodra Indramayu

Jawa Barat membuahkan hasil pemikiran untuk Merevitalisasi

Sumber Daya Manusia Koperasi melalui jalur pendidikan. Ide

tersebut dilaksnakan melalui kegiatan seminar nasional. Menurut

narasumber dalam seminar tersebut Prof. Dr. Abdul Hakim Halim

(Koordinator Kopertis Wilayah IV) bahwa untuk membangkitkan

kembali perkoperasian haruslah dimulai dari pendidikan baik formal

maupun non formal. Sedangkan menurut Menteri Koperasi dan

UKM Sjarifudin Hasan program revitalisasi koperasi harus dimulai

dari jajaran SDM kepengurusannya yakni dengan memilih kalangan

profesional muda yang telah beradaptasi dengan perkembangan

manajemen guna menjadi pimpinan koperasi. Hasil revitalisasi

merupakan tulang punggung koperasi agar memiliki daya saing kuat

terhadap pelaku bisnis lainnya (swasta maupun BUMN), maka

pengurus tua perlu memberikan tongkat estafet kepada generasi

muda.

Sejak tahun delapan puluhan wacana revitalisasi koperasi

telah dikemukakan oleh berbagai pakar koperasi di Indonesia.

Hingga saat ini revitalisasi masih menjadi strategi penting dalam

upaya meningkatkan kinerja lembaga koperasi sebagai lembaga

sosial ekonomi yang dimiliki dan di biayai oleh anggotanya, serta

diperuntukan bagi kepentingan anggotanya. Namun dalam kurun

waktu tiga dasa warsa, hasil revitalisasi ini masih belum

menggembirakan, walaupun terjadi peningkatakn kuantitas

perkoperasian.

Munculnya revitalisasi sumber daya manusia koperasi

disebabkan adanya pemahaman koperasi akhir-akhir ini mengalami

degradasi, sedangkan koperasi itu sendiri sebagai soko guru

perekonomian Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33.

Faktor utama penyebab adalah masih banyak sumber daya manusia

(SDM) koperasi yang belum memahami sesungguhnya bahwa

lembaga koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi yang dilandasi

oleh karakteristik : 1) sifat menolong dirinya sendiri/swadaya (self

help), 2) adanya kelompok koperasi (cooperative group), 3) adanya

perusahaan koperasi (cooperativer enterprise); dan 4) tugas dan

fungsi pelayanan pada anggotanya (members promotion). Ketidak

fahaman ini menyebabkan perbedaan pandangan dan praktek dalam

menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk meningkatkan

kondisi ekonomi dan sosial anggotanya atau sebagai instrumen

mencari keuntungan semata.
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REVITALISASI KEBIJAKAN PUBLIK

UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN

KOPERASI

Revitalisasi kelembagaan koperasi terus di suarakan, bukan

sekedar menjaga amanah konstitusi tapi sebauh gerakan

mengembalikan jalanya ekonomi nasional ke rel yang di yakini

bahwa koperasi sebagai soko guru akan mampu menuntun ekonomi

bangsa dari keterpurukan.namun demikian tinta merah akan selalu

menggaris bawahi bagaimana nasib koperasi saat ini sangat ‘sesak’

untuk bernafas. Menarik untuk di ungkap ke publik ketika beberap

pakar bebicara nasib koperasi justru disebuah era anti koperasi.

Kesimpulan itu diperoleh dari diskusi Harkop di HU Pikiran

Rakyat bekerja sama dengan Panitia Harkop Jabar. Diskusi yang

mengundang Irfan Suryanagara (Ketua DPRD Jabar), Dr. H Irianto

MS Syaifudin (Mantan Bupati Indramayu), dan Prof.Ina Primiana.

Ada hal-hal yang menonjol yang bisa di jadikan sebuah rujukan

untuk mensukseskan kebangkitan koperasi,yaitu :

a. Bahwa regulasi yang di buat legislatif masih kurang

memihak terhadap koperasi, artinya bahwa saat nya

mendorong atau mengawasi kinerja legislatif agar

keberpihakan terhadap koperasi meningkat

b. Memanjakan karakter, seperti hibah , bantuan itu sangat

tidak tepat karenahanya akan memperlmah mental atau

semangat juangnya.

c. Yang perlu dirubah juga adalah mind set para pengambil

kebijakan , bahwa yang selama ini memandang masyarakat

lemah dan hanya butuh modal sudah saatnya di hapus, yang

di butuhka masyarakat adalah regulasi

d. Saaatnya membangun karakter melalui pendidikan.

REVITALISASI PEMBIAYAAN DAN

PEMASARAN KOPERASI

Dalam sebuah seminar di BANK INDONESIA perwakilan

Jabar – Banten beberapa waktu lalu di Bandung Mantan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Adi Sasono kembali

membongkar kegelisahan para pejuang koperasi. Adi sasono

mengawali pemaparannya dari pertanyaan “Mengapa petani kita

belum bisa cepat sejahtera?, menurutnya Ada tiga hal yang

menyebabkan petani kita belum bisa cepat sejahtera yaitu, pertama

Akses Pasar Terbatas dimana Pada umumnya petani masih

mengandalkan mediator pasar melalui pengijon, pengempul dan

bandar. Akses pasar seperti itu sudah barang tentu relatif kurang

terorganisir bahkan cenderung tidak transparan dan tidak

terorganisir, sehingga pihak petani seringkali berada pada posisi



yang dirugikan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, karena hasil

panen petani sering kali berada pada posisi tawar yang rendah.yang

kedua Akses Informasi Terbatas.Keterbatasan para petani untuk

mengakses informasi pasar sangat terbatas, seringnya mereka

mengandalkan informasi pasar dari para tengkulak, sehingga

informasi tentang acuan harga yang diperoleh oleh para petani tidak

sesuai dengan harga pasar. Selain itu info tentang supply pasar dan

demand pasar baik secara kualitas maupun kuantitas tidak dapat

diperoleh secara akurat.yang terakhir Akses Pembiayaan Paska

Panen Terbatas. Keterbatasan agunan yang dimilki petani relatif

rendah, sehingga seringnya mereka mengandalkan pembiayaan

paska panen pada para lintah darat dan rentenier. Sudah barang tentu

akibatnya mereka akan dibebani dengan bunga yang tinggi.

Paradigma bisnis Open Market dalam Koperasi

Perkembangan Teknologi Informasi yang pesat, memberi

peluang bisnis bagi komunitas koperasi,, dimana antara sentra

produksi sebagai penjual dan sentra konsumen sebagai pembeli

dapat bertemu langsung secara virtual di cyber-coop.

Pihak sentra produksi secara bebas menjajakan produknya dan

pelayanannya kepada perantara atau sentra konsumen sebagai

pembeli, sementara pembeli dapat melakukan transaksi dengan

penjual yang dipilihnya, sehingga secara prinsip antara penjual dan

pembeli memiliki kedudukan yang sama dengan konsep Business to

Customers (B2C) atau Business to Business (B2B).

Untuk mewujudkan pengelolaan koperasi secara on-line atau

disitilahkan dengan Cyber-Coop, maka perlu disiapkan 4 aspek yang

menjadi pilar dalam pembangunan sistem informasi, sbb :

1. “Technoware”, yaitu kesiapan perangkat keras, perangkat

lunak serta perangkat komunikasi data yang dapat

mendukung pemrosesan data dan penyebaran informasi

baik dari sentra produksi ke sentra konsumen maupun

sebaliknya.

2. “Humanware”, yaitu kesiapan kompetensi dibidang

teknologi informasi maupun pengetahuan tentang e-

businessbagi SDM pengelola KUKM, pelaku bisnis

KUKM maupun pembina KUKM, sehingga sumber daya

technowareyang dimiliki dapat diberdayakan secara

optimal bagi kepentingan proses bisnis KUKM.

3. “Infoware”, yaitu kesiapan basis data baik data

keanggotaan maupun data aktifitas bisnis KUKM, dimana

sumber data manual harus dimigrasi ke bentuk data

digital.

4. “Organiware”, yaitu kesiapan dukungan unsur organisasi

baik berupa penyesuaian struktur organisasi yang

mendukung terealisasi cyber-coop, termasuk dukungan

kebijakan organisasi berupa regulasi yang berpihak pada

KUKM.



Cyber-Coop pada dasarnya adalah membangun gudang data (data

ware house) aktifitas bisnis KUKM termasuk data base anggota

koperasi dan anggota UKM, bahkan menampung data vendor,

suplier danbuyer. Implementasi cyber-coop memungkinkan akan

terjadinya interaksi dan kolaborasi bisnis antar sentra produksi

maupun antara sentar produksi dengan konsumennya yang

diperankan oleh koperasinya. Selain itu cyber-coop akan

memudahkan para pengambil kebijakan dalam monitoring kegiatan

KUKM sebagai dasar dalam menukur kinerja KUKM serta

memudahkan dalam pengembangan proses pembinaan melalui

penyempurnaan regulasi. Selain itu dengan adanya fasilitas

diseminasi informasi kegiatan KUKM ke berbagai pihak yang

konsen pada pengembangan KUKM seperti komunitas pendidikan

dan lembaga riset, maka hal ini akan menciptakan simbiosis

mutualisme antarapelaku KUMKM dengan para akademisi,

sehingga akan dihasilkan konsep pengembangan KUKM yang lebih

inovatif dan kompetif.

REVITALISASI USAHA KOPERASI

Perekonomian modern saat ini penuh dengan

persaingan yang ketat, apakah koperasi mampu menjawab

tantangan kemajuan teknologi dan informasi, atau apakah

koperasi mampu bertahan serta ikut bersaing dalam

menunjang perekonomian Indonesia pada era

perdagangan global ?.

Pada tahun 2011, International Cooperative

Alliance (ICA) telah meluncurkan Laporan Global 300

terbaru, dan telah mengumumkan keberadaan 300

perusahaan Koperasi terbesar di dunia yang memiliki

pendapatan kolektif mereka sebesar $1,6 triliun. Ini

sebanding dengan PDB ekonomi sembilan negara yang

memiliki PDB terbesar di dunia, yaitu Prancis, Amerika

Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, Switzerland,

Itali, Firlandia, Korea dan Kanada.

Menurut ICA, Koperasi dapat beroperasi ke

dalam dan ke luar koperasi. Pada saat koperasi beroperasi

ke dalam, ia menerapkan pendekatan kooperatif dan

kerjasama antar koperasi. Sedangkan pada saat koperasi

beroperasi keluar, Koperasi bekerja dalam mekanisme

pasar yang kompetitif.

Sebagai contoh:



 Sunkist Grower di Kalifornia; Ke dalam, koperasi

melakukan kerjasama diantara petani kecil yang

mengalami kesulitan pasar. Tapi mereka bekerja

di pasar bebas dan berhasil menjadi sebuah

koperasi multi nasional yang produknya dikenal

akrab di Indonesia.

 Monragon Corporation, Spanyol, adalah

Koperasi pekerja yang berkembang di Propinsi

Basque dengan latar belakang gereja Katolik yang

kuat. Dengan kerjasama internal yang kuat,

Koperasi ini berkembang menjadi perusahaan

multi-nasional yang cabangnya beroperasi di AS

dan Cina.

 Koperasi Associate Press yang beranggotakan

1500 perusahaan surat kabar harian di Amerika

Serikat dengan 263 cabang di 97 negara di dunia,

 Koperasi Zen Noh di Jepang dengan omzet US4

63.449 milyar yang melayani 3000 rumah tangga

petani yang ada di Jepang saja.

1. Mengeksplorasi demand baru;

2. Tahapan strategis;

3. Mengatasi hambatan organisasi;

4. Prinsip proses eksekusi.

Perbedaan implementasi Red Ocean Strategy dan

Blue Ocean Strategy :

Pada Red Ocean Strategy :

1. Koperasi masuk ke dalam persaingan secara total;

2. Siap dengan sumber daya tidak terbatas;

3. Merebut konsumen di pasar yang luas dan tak

terbatas;

4. Biaya persaingan yang tinggi.

Sedangkan pada Blue Ocean Strategy:

1. Fokus Koperasi adalah melayani anggota;

2. Mencari jenis dan bentuk layanan yang nyata

dibutuhkan anggota;

3. Biaya promosi dialihkan ke dalam biaya komunikasi

dan partisipasi.

Kerangka 4 Tindakan Red Ocean strategy ke Blue Ocean

Strategy :

1. Membatasi luas pasar yang tidak terbatas pada Red

Ocean menjadi pasar yang terbatas dalam arti focus

melayani anggota;

2. Mengurangi layanan ke pasar eksternal menjadi focus

kepada jenis layanan yang dibutuhkan anggota;

3. Biaya promosi dialihkan ke dalam biaya komunikasi dan

meningkatkan partisipasi anggota;

4. Menciptakan jenis layanan baru yang dibutuhkan anggota

secara kontinyu.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi

“member promotion” dapat dilakukan dengan tiga uji

Konsep BOS :
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1. Focussed berarti layanan harus sesuai dengan

kebutuhan anggota;

2. Divergent berarti keberagaman harus melahirkan

keunikan layanan;

3. Compeling tagline berarti semua strategi yang diterapkan

klimaknya harus memunculkan pencitraan yang

membanggakan.

Jika ketiga uji konsep BOS itu tercapai targetnya, maka

dapat dikatakan “member promotion” tercapai.

I. INDEKS KEPUASAN ANGGOTA

Untuk mengukur indeks kepuasan anggota dalam

upaya memenuhi member value , dapat dilihat dari aspek

pemenuhan kebutuhan anggota , keunikkan layanan dan

pencitraan, dengan terlebih dahulu ditentukan prasyarat

yang mencakup rektuitasi anggota, survey kebutuhan,

kreativitas, teknologi, informasi, membangun trust, dan

efektivitas komunikasi sosial. Kondisi yang diharapkan

terjadi yaitu perusahaan koperasi memiliki jaminan

keberlangsungan usaha; anggota memiliki mitra usaha yang

menguntungkan, dan anggota bangga dengan koperasinya.

Apabila hal tersebut sejalan dalam rangka memenuhi

kebutuhan anggota, keunikan layanan dan pencitraan

koperasi, maka tingkat kepuasan anggota sesuai dengan

member value.

Membahas tentang kebutuhan anggota (member value) perlu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan Analisis peluang;

2. Deskripsikan bisnis inti;

3. Lakukan selektivitas anggota;

4. Rumuskan dan sosialisasikan SOP;

5. Buat rancangan bisnis yang berpihak pada usaha

anggota; dan

6. Evaluasi kinerja dengan indeks kepuasan.

Koperasi harus dapat menciptakan keunikan layanan agar

berbeda dengan layanan yang ditawarkan oleh badan

usaha lain. Dengan demikian, menjadi tidak relevan

untuk diperbandingkan. Layanan koperasi bersifat

spesifik dalam arti sesuai dengan kebutuhan anggota baik

dari segi kualitas maupun kuantitas. Keunikan layanan

ini dapat ditekankan pada :

1. Mudahnya proses layanan dengan biaya yang lebih

efisien;

2. Dapat menciptakan keuntungan komparatif; dan

3. Menarik dari sisi cara dan mengandung inovasi.

Pencitraan koperasi dapat dilakukan dengan cara

membangun 4 unsur member value, sebagai berikut:

1. Membantu; dalam arti member value akan

meningkat bila mana anggota merasa terbantu;
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2. Mudah: dalam arti tersusunnya SOP yang dapat

memudahkan anggota memperoleh layanan;

3. Murah, dalam arti adanya dukungan teknologi,

informasi, dan biaya pelayanan yang efisien;

4. Membanggakan, dalam arti anggota akan loyal

apabila koperasi memiliki record yang baik.

Dalam rangka mempertahankan kepuasan anggota

terhadap layanan yang diberikan koperasi, perlu

dilakukan evaluasi secara periodik tentang hal-hal

sebagai berikut :

1) Berapa jumlah anggota yang puas terhadap layanan

koperasi;

2) Apakah tingkat kepuasan anggota koperasi

mengalami kenaikan atau penurunan?

3) Apakah kepuasan anggota koperasi lebih tinggi

dibandingkan dengan kepuasan pelanggan pesaing

4) Berapakah target kepuasan anggota pada masa yang

akan datang.

Untuk mengetahui pencapaian mutu kepuasan tersebut

dapat dilakukan dengan metode Six Sigma.

II. Kesimpulan

Sementara pemerintah mempersiapkan berbagai kebijkan

dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, koperasi

secara mandiri harus juga untuk menyelesaikan

permasalahan –permasalahan yang dihadapi dalam

kondisi persaingan global yang sangat ketat, dengan cara

:

1. Operasi koperasi harus berorientasi pada pemberian

layanan kepada anggota dengan mengacu pada

member value;

2. Koperasi harus terus mengali keunikan-keunikan

layanan efektif dan efisien yang diberikan guna

meningkatkan partisipasi anggota dan menciptakan

ketergantungan anggota pada layanan koperasi;

3. Setiap layanan koperasi yang ditawarkan dapat

menumbuhkan kepercayaan anggota dan

membangun citra koperasi yang membanggakan.
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