
BAB. X. 

JARINGAN USAHA KOPERASI

OLEH :

Lilis Solehati Y, SE.M.Si



KOPERASI SEBAGAI EKONOMI RAKYAT

• Ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi
terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti
menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam
masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator
pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

• Ekonomi rakyat umumnya berbasis pada sumberdaya
ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta
hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka
pembangunan ekonomi rakyat diyakini akan memperkuat
fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia
akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi rakyat
telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya
saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu,
pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi
prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam
jangka panjang.



• Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:
(1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan
ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang
terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan
ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta
pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam
menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis
dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus
pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

• Ternyata sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk
Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi kelompok ini mampu
bertahan sebagai tulang punggung penyelamat ekonomi
nasional, sementara kelompok Usaha besar banyak yang
ambruk dengan menimbulkan masalah serius berupa hutang
yang cukup besar telah berdampak pada krisis multi dimensi
yang pemulihannya membutuhkan biaya sosial yang amat
tinggi.



Koperasi dibentuk atas dasar Kolektivitas, Solidaritas

dan Effort (Usaha).

Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang

tidak terlepas dari kaidah-kaidah ekonomi yang

didasari dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai

Koperasi.

Koperasi dibentuk dengan tujuan yang spesifik yang

diharapkan anggota, terutama dalam meningkatkan

kualitas hidupnya.(member promotion)

Jenis Koperasi secara garis besar dapat dibagi sesuai

dengan fungsi ekonomi, yaitu Koperasi Produsen dan

Koperasi Konsumen



Lembaga Gerakan Koperasi: UU 25/1952

Kegiatan lembaga Gerakan Koperasi diatur dalam pasal 58 
ayat (1):

a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi

b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan 
masyarakat

c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota 
dan masyarakat

d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara 
koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat 
nasional maupun internasional



TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI

Tujuan Koperasi :

• Koperasi Produsen, anggotanya pengusaha, maka
tujuan koperasinya adalah menyelenggarakan
pelayanan- pelayanan yang menunjang usaha atau
laba usaha anggotanya.

• Koperasi Konsumen, para anggotanya merupakan
rumah tangga konsumsi, tujuan koperasinya adalah
meningkatkan daya beli bagi anggota, artinya
pendapatan riilnya meningkat.

• Koperasi Simpan Pinjam, anggotanya adalah para
nasabah koperasi, tujuannya adalah meningkatkan
manfaat finansial bagi anggotanya.



Fungsi Koperasi

• Koperasi Produsen ; pengadaan input, fasilitas proses

produksi, pemasaran produk, jasa keuangan, dan

minimalisasi risiko usaha.

• Koperasi Konsumen ;pembelian barang/jasa dari pasar

dalam skala besar dengan harga yang lebih murah, dapat

memproduksi barang/jasa sesuai kebutuhan anggota dan

layak, pelayanan pinjaman uang untuk memenuhi

kebutuhan anggota membeli barang di pasar.

• Koperasi Simpan Pinjam ; manfaat-manfaat dalam

perbedaan tingkat bunga/jasa, biaya, persyaratan

administrasi, kecepatan pelayanan.



PRINSIP IDENTITAS GANDA ANGGOTA

• Anggota adalah pemilik (owner) dan sekaligus sebagai

pengguna/pelanggan (User) bagi koperasi

Jenis Koperasi Kedudukan Anggota

Koperasi konsumen

Koperasi Produsen

Koperasi Produksi

Koperasi Simpan Pinjam

Pelanggan/Pembeli barang & jasa konsumsi

Pembeli bahan (input) & penjual produk (output)

Pekerja Koperasi

Penyimpan dan Peminjam



MODEL MANAJEMEN KOPERASI



MANFAAT EKONOMI BAGI ANGGOTA

• Manfaat Ekonomi bagi anggota koperasi disebut dengan
istilah Promosi Ekonomi Anggota (PEA) (PSAK No. 27
tahun 1999)

• PEA adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada
anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh
sebagai anggota koperasi

• Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang
kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka
memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the
member’s welfare).

• Fungsi ekonomi yang harus dijalankan oleh koperasi
adalah meningkatkan ekonomi anggotanya, dalam hal ini
adalah bisnis anggotanya, bukan mengejar SHU koperasi
yang sebesar-besarnya



Gambar 01: Segi Tiga Strategis



KEMITRAAN
(BAB VIII psl 25-37)

LATAR 

BELAKANG 

1. Mendukung efisiensi ekonomi ;

2. Memperkuat kemampuan bersaing ;

3. Menghindari persaingan yang  tidak sehat 

dan saling mematikan;

4. Menghindari monopili yang dapat 

menyebabkan distorsi dalam pasar;

5. Membangun tata dunia usaha yang kuat 

dengan tulang punggung UMKM yang 

tangguh dan saling mendukung dengan 

usaha besar melalui ikatan kerjasama;

KEMITRAAN

PENGERTIAN 

Kerja sama dalam keterkaitan usaha, 

baik langsung maupun tidak langsung, 

atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan 

menguntungkan yang melibatkan pelaku 

UMKM dengan usaha besar.

RUANG 

LINGKUP

Antar UMKM dan antara UMKM dengan 

usaha besar yang menyangkut proses 

alih keterampilan dibidang produksi dan 

pengolahan, pemasaran, permodalan, 

SDM, dan tehnologi

PERAN 

PEMERINTAH

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia 

usaha dan masyarakat memfasilitasi, 

mendukung dan menstimulasi kegiatan 

kemitraan, yang saling membutuhkan, 

mempercayai, memperkuat, dan 

menguntungkan

POLA 

KEMITRAAN

Inti plasma Usaha besar sebagai 

inti membina dan 

mengembangkan 

UMKM dalam 

- Penyediaan dan penyipan lahan;

- Penyediaan sarana produksi;

- bimbingan tehnis produksi dan manajemen usaha;

- Perolehan, penguasaan, dan peningkatan  

tehnologi yang di perlukan; 

- Pembiayaan;

- Pemasaran;

- Penjaminan; 

- Pemberian informasi;

- Bantuan lain untuk peningkatan efisiensi dan 

produktifitas dan wawasan usaha.

Sub kontrak
Usaha besar 

memberikan dukungan 

kepada UMKM berupa 

- Mengerjakan sebagian produksi dan/atau  

komponennya;

- Memperoleh bahan baku yang di produksi secara 

berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang    

wajar

- Bimbingan dan kemampuan tehnis produksi atau 

manajemen

- Perolehan, penguasaan, dan peningkatan tehnologi

- Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran 

yang tidak merugikan salah satu pihak 

- Tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak

Waralaba 

- Pemberi waralaba dan penerima waralaba 

mengutamakan penggunaan barang dan/atau   

bahan hasil produksi dalam negeri

- Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan  

dalam bentuk pelatihan, bimbingan oprasional 

manajemen, pemasaran, penilitian dan   

pengembangan kepada penerima waralaba.

Perdagangan 

umum 

- Dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama 

pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 

penerimaan pasokan dari UMKM oleh usaha 

besar secara terbuka.

- Kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan 

usaha besar dilakukan dengan mengutamakan 

pengadaan hasil produksi usaha kecil atau 

mikro.

- Sistem pembayaran dilakukan dengan tidak 

merugikan salah satu pihak. 

Distribusi dan 

keagenan 
Usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk 

memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil

Bentuk 

kemitraan lain 
Modal patungan dengan pihak asing berlaku ketentuan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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- Pelaksanaan kemitraan yang berhasil antara usaha besar dengan UMKM dapat ditindak lanjuti dengan kesepakatan pemilikan saham usaha besar oleh UMKM

- Perjanjian kemitraan yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing2 pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan perselisihan diatur secara tertulis   

serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar;

- Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya

- Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil sebagai mitra usahanya

- Pola kemitraan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah



KEMITRAAN, JARINGAN DAN 

KERJASAMA

• Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan 
organisasi modern saat ini.

• Kerja sama antar koperasi  merupakan salah satu prinsip 
koperasi  yang telah disepakati oleh ICA (International 
Cooperative Alliance).  Prinsip ini selanjutnya mendasari 
prinsip-prinsip koperasi  yang ditetapkan oleh Negara-
negara anggota ICA termasuk Indonesia.

• Pada Undang-Undang  No.25 tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian, “kerja sama antar koperasi” merupakan 
salah satu prinsip pengembangan koperasi bersama-
sama dengan prinsip pendidikan anggota koperasi.



• Tujuan  dari kerja sama tentunya untuk 

menunjang tercapainya tujuan koperasi 

• Jauhani Laurinkari, 1994 yang dimuat dalam 

International Handbook of Cooperative 

Organization “ Agar dapat berkoperasi sebaik-

baiknya untuk dapat mencapai kesejahteraan 

para anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya, maka semua organisasi koperasi 

harus secara aktif  bekerja sama dengan 

koperasi-koperasi lainnya baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional”.



SIFAT DAN BENTUK KERJASAMA

• Sifat kerja sama antar koperasi  dapat berlaku 
sementara atau bersifat yang relatif permanen 
dalam bentuk koperasi sekunder.

• Kerjasama sementara ditempuh oleh dua 
koperasi atau lebih yang usahanya sama atau 
berbeda  yang dituangkan atau didasarkan  pada 
dokumentasi kerja sama atau kontrak. 

• model integrasi horizontal atau interlinkage 
market yang bertujuan untuk memperluas dan 
menjamin kepastian pasar untuk memanfaatkan 
kapasitas lebih dari masing-masing koperasi 
yang bekerja sama. 



KEMITRAAN

• Terdapat minimal dua pelaku yang terlibat

• Keduanya bekerjasama sebagai mitra, 

dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat 

membawahi pihak lain;

• Adanya tujuan bersama berdasarkan 

komitmen yang hendak dicapai;

• Setiap tujuan bersama berdasarkan 

komitmen tanggungjawab sendiri;



• Setiap pihak memberikan input, bisa 

finansial atau sumber daya lainnya;

• Kedua belah pihak bersedia 

menanggung resiko;

• Pembagian keuntungan berdasarkan 

pertimbangan input yang diberikan 

(share) dalam kesepakatan perjanjian.



SASARAN INTEGRASI VERTIKAL 

MELALUI KOPERASI

 RA SUPRIYONO (1985) integrasi vertikal merupakan salah satu 
strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup 
kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang (hulu-
backward) atau ke depan (hilir-forward).

 Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas 
kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah dan dengan demikian 
dapat meminimumkan risiko kekurangan bahan mentah serta 
menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan memiliki 
keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya.

 Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin 
kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan 
perusahaan.

 Porter (1996), integrasi vertikal merupakan kombinasi dari proses-
proses produksi, distribusi, dan atau proses ekonomi lainnya yang 
secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan 
tunggal.



 MANFAAT INTEGRASI VERTIKAL :

1) Penghematan atau penekanan biaya dalam produksi

2) Penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan

3) Penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian

4) Penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi-

transaksi pasar

5) Pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya

 Jika pasar lebih efisien dalam arti mempunyai biaya relatif lebih 

rendah dari memanfaatkan pelayanan melalui integrasi vertikal, 

maka pasa yang akan dipilih, jika integrasi vertikal lebih efisien 

daripada kegiatan transaksi di pasar, maka integrasi vertikal 

yang akan dipilih.

 Menurut Ima Suwandi (1985) ada tiga bentuk integrasi vertikal 

di Indonesia :

1) Bentuk Federasi (federated)

2) Bentuk pemusatan (centralized)

3) Bentuk campuran
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GAMBAR. INTEGRASI VERTIKAL DALAM FEDERASI



Gambar 1.  Bentuk Kerjasama Koperasi 

Model Federasi
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Gambar 2.  Bentuk Kerjasama Koperasi 

Model Union.
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GAMBAR. JARINGAN KOPERASI (COOPERATIVE NETWORK) DARI INDUSTRI PERSUSUAN


