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Kata Pengantar 
 
Warta KUMKM adalah media pengenalan dan peningkatan pemahaman ten-
tang perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
yang disajikan secara ringkas, padat, dan terkini. Media informasi ini terbit 
dua kali dalam setahun. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah 
perkoperasian dalam rangka memperingati hari koperasi ke -67 yang men-
cakup perkembangan koperasi di Indonesia, pembelajaran dari beberapa 
koperasi sukses di dunia dan Indonesia. Wawancara dengan tokoh National 
Cooperative Bussiness Asociation (NCBA) tentang potensi dan dukungan bagi  
perkembangan koperasi di Indonesia juga dihadirkan. Tema perkoperasian 
juga dilengkapi dengan inovasi gerakan masyarakat dalam bentuk pendirian 
perusahaan yang berbasis masyarakat (social enterprises) di berbagai belahan 
dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai informasi yang disajikan diharapkan 
dapat menggugah minat dan pemahaman yang lebih tinggi tentang potensi 
dan kontribusi koperasi bagi kemajuan sosial ekonomi anggotanya dan 
masyarakat, serta pembangunan bangsa secara keseluruhan. 
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25 Koperasi Terbesar di Indonesia 

SERBA-SERBI 

    Sumber :  Majalah Peluang dan Info Pasar Edisi September 2012 Gambar 6. Koperasi Pengrajin Tenun Goyor Sragen 

1. Kisel - Jakarta 

2. KWSG Gresik 

3. Kopindosat - Jakarta 

1. Kospin Jasa Pekalongan 

2. KJKS BMT UGT Sidogiri- Pasuruan 

3. Kopdit Lantang Tipo - Kalbar 

4. Kopdit Pancur Kasih - Pontianak 

5. Kopdit Keling Kumang - Sintang 

6. KSP Nasari - Semarang 

7. KSP Balo’ Toraja 

8. KSP Intidana - Semarang 

9. KJKS BMT MMU - Pasuruan 

10. KSP Kodanua - Jakarta 

1. KSU Sejahtera Bersama Bogor 

Koperasi Serba Usaha 

2. KUD Langgeng - Riau 

Koperasi Simpan Pinjam 

11. Kopdit Betang Asi - Palangkaraya 

12. Kopdit Daya Lestari - Samarinda 

13. Kopdit Khatulistiwa Bakti -  

 Pontianak 

14. Kopdit Sumber Rejeki - Kalsel 

15. KJKS BMT Bina Ummat  

 Sejahtera - Lasem 

16. KSP Multi Niaga - Makassar 

17. Kopdit Bima – Sintang 

Koperasi Konsumen 

4. Koperasi Astra - Jakarta 

5. Kopkar KKMC - Riau 

6, Primkokas - Cilegon 
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DAFTAR ISI 



PENGANTAR 

alam memperingati hari 
Koperasi Indonesia ke -67 yang 
jatuh pada tanggal 12 Juli 

2014, kami mengajak pembaca un-
tuk kembali membuka catatan-
catatan tentang sejarah perkem-
bangan koperasi di Indonesia. Awal 
perkembangan Koperasi di 
Indonesia dapat ditelusuri  dari ini-
siatif seorang patih di daerah Pur-

wokerto, Jawa Tengah, bernama R. Aria Wiriatmaja untuk mendirikan Bank 
Penolong dan Simpanan bagi para priyayi di Purwokerto (De Purwokertosche 
Hulp en Spaarbank der InlanderHoofden) pada tahun 1895. Pendirian bank 
dipicu oleh kesulitan ekonomi yang dialami para pegawai pribumi akibat 
jeratan para lintah darat. Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari asisten 
residen De Wolf Van Westerrode yang bersama-sama dengan R. Wiriatmaja 
kemudian mengembangkan koperasi simpan pinjam padi untuk petani 
dengan mengambil model koperasi kredit Raiffeisen dari Jerman. Bank  Peno-
long dan Simpanan sendiri menjadi cikal bakal dari Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). 

Perkembangan koperasi di Indonesia selanjutnya berjalan beriringan dengan 
pergerakan nasional yang ditandai dengan pendirian koperasi oleh berbagai 
organisasi kepemudaan dan kebangsaan seperti Budi Utomo yang mendiri-
kan koperasi rumah tangga, dan Serikat Islam yang mendirikan toko koperasi. 
Gerakan koperasi menjadi pendukung bagi pergerakan nasional dalam per-
juangannya untuk membantu meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.  

Beberapa milestones lainnya dari perkembangan koperasi di Indonesia sejak 
masa penjajahan Belanda sampai masa Orde Baru yaitu (i) penerbitan 
berbagai peraturan tentang akta pendirian koperasi, skema koperasi pribu-
mi, dan skema koperasi untuk golongan Eropa dan Timur Asing (1915-1933); 
(ii) pembentukan lembaga pengayom koperasi seperti Komisi Koperasi dan 
Jawatan Koperasi (1920-1930);  (iii) pendirian koperasi oleh pergerakan na-
sional dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhamadiyah (1908-1938); (iv) 
pendirian Kumiyai yaitu koperasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang 
pada tahun 1942; (v)  Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada tanggal 
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10 FAKTA MENARIK TENTANG KONTRIBUSI KOPERASI DI 

DUNIA 

“TAHUKAH ANDA BAHWA PADA TAHUN 1994 DIPERKIRAKAN 3 MILYAR PENDUDUK 
DUNIA ATAU SETARA DENGAN SETENGAH PENDUDUK DUNIA, KEBUTUHAN HIDUP-

NYA DIPENUHI OLEH KOPERASI ?” (PBB) 
 

operasi telah memegang  peranan penting dalam perekonomian dunia, salah 

satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar 

penduduk di dunia dan produk-produk yang dikonsumsi penduduk dunia. Beri-

kut adalah fakta-fakta menarik yang menggambarkan seberapa besar kontribusi 

koperasi dalam aspek ekonomi dan sosial versi International Co-operative Alliance.  

 21.000 koperasi menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 1 juta 
penduduk Perancis.  

 63 persen populasi penduduk di Kenya memenuhi kebutuhan hidupnya me-
lalui koperasi. Sekitar 250.000 penduduk Kenya mendapatkan pekerjaan dan 
sebagian besar pendapatannya dari koperasi. 

 30.000 koperasi menyediakan lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan di Amerika 
Serikat. 

 Koperasi di Indonesia di tahun 2013 menyediakan pekerjaan bagi 438.541 
karyawan dan 35.063 manager. 

 Koperasi di Pantai Gading setidaknya telah menginvestasikan 26 juta dolar 
untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan pedesaan dan mendirikan 
klinik ibu di tahun 2002. 

 Koperasi di Uruguay mampu memproduksi 90 persen total produksi susu dan 
30 persen gandum. Sekitar 60 persen di antaranya diproduksi untuk di ekspor 
ke lebih dari 40 negara di dunia. 

 Di Mauritius, koperasi memegang peranan penting bagi sektor pertanian teru-
tama dalam produksi gula, sayuran, buah, bunga, susu, daging dan ikan. 
Selain itu, hampir 50 persen perkebunan tebu dikelompokkan sebagai 
koperasi. 

 Dari 4,8 juta penduduk di Norwegia, 2 juta diantaranya merupakan anggota 
koperasi. 

 4 dari 10 penduduk Kanada adalah anggota dari koperasi. Selain itu, 70 per-
sen penduduk di Quebec merupakan anggota koperasi. 

 Pada tahun 2008, sebanyak 15 persen dari 6,7 juta penduduk di Spanyol 
merupakan anggota koperasi. 

Sumber : http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-facts-figures 
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Menurut Bapak hambatan dan tantangan utama apa yang dihadapi 
koperasi Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari Global Value Chain ?   

Ada memang beberapa hambatan dan tantangan di dalam hal ini.  Mungkin 
masalah yang paling berat adalah sering kurangnya kepercayaan oleh ang-
gota petani terhadap koperasi mereka.  Berdasarkan pengalaman kami, 
setelah pelayanan dapat berjalan lebih baik daripada pesaing selama minimal 
satu musim, baru petani anggota menjadi rela untuk mendukung.   

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerjasama NCBA dengan koperasi di 
Indonesia yang sudah berjalan selama ini?   

Di sektor-sektor yang telah berjalan beberapa tahun ini, kami sangat puas 
dengan semua koperasi mitra kami di Indonesia dan rencana kami adalah 
untuk tetap ekspansi dan invest untuk memproses dan ekspor kapasitas 
lebih besar.  Memang, kami sangat selektif dengan mitra koperasi pada saat 
awal kegiatan, dan kunci keberhasilan adalah kedua pihak memiliki kontri-
busi di dalam operasional bisnis dan komitmen jangka panjang bila tahap 
awal tidak jalan mulus.   

Menurut pandangan Bapak, bagaimanakah koperasi Indonesia yang ideal 
dan dukungan pemerintah dalam bentuk apa yang diperlukan koperasi?   

Koperasi yang ideal adalah yang memiliki hubungan baik dan kepercayaan 
tinggi pada anggota.  Kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh bila 
koperasi memberi pelayanaan lebih baik daripada pesaing-pesaing 
lainnya.  Dari segi organisasi, koperasi-koperasi di Indonesia sudah lama 
cukup mampu.  Bentuk dukungannya salah satu yang baik dari pemerintah 
adalah bantuan di dalam hal networking dengan pihak ketiga seperti dengan 
mitra usaha, pasar, sumber keuangan, teknologi process yg tepat, dan train-
ing management usaha yang relevan.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAWANCARA TOKOH 
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11-14 Juli 1947 yang dihadiri 2.500 koperasi yang sekaligus ditandai dengan 
kelahiran Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), yang 
kemudian menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), dan penetapan 
tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi Indonesia; (vi) masuknya program 
koperasi pada tiga periode kabinet pemerintahan pascakemerdekaan;  (vii) 
penetapan UU No. 79/1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang diganti 
dengan Peraturan Pemerintah No. 60/1959 tentang Perkembangan Gerakan 
Koperasi; (viii) penetapan UU No. 14/1965 tentang Perkoperasian yang 
ditandai dengan keluarnya organisasi koperasi Indonesia dari keanggotaan 
International Cooperative Alliance (ICA); dan (ix) penetapan UU No. 12/1967 
tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang diperbaharui dengan UU No. 
25/1992 tentang Perkoperasian. Keanggotaaan koperasi Indonesia di dalam 
ICA diperbaharui pada pemerintahan Orde Baru. 

Hingga saat ini, perkembangan  koperasi di Indonesia semakin meluas. 
Jumlah koperasi pada tahun 2013 mencapai 203.701 unit dengan anggota 
aktif sebesar 35,258 juta. Partisipasi anggota dan volume usaha di Indonesia 
juga terus meningkat.  Rasio modal sendiri terhadap modal luar koperasi 
yang merupakan indikator partisipasi anggota menunjukkan peningkatan dari 
sebesar 0,9 pada tahun 2009 menjadi sebesar 1,1 di tahun 2013. Pening-
katan tersebut menunjukkan kontribusi anggota yang semakin tinggi dalam 
mendukung kemandirian koperasi. Nilai volume usaha koperasi secara total 
pada tahun 2013 telah mencapai Rp 125,58 Triliun. Koperasi juga mampu 
menyediakan lapangan pekerjaan bagi 450 ribu orang, belum termasuk pen-
gurus koperasi menjalankan koperasi secara langsung.  

Peran koperasi memang sebagian besar difokuskan pada perbaikan kese-
jahteraan sosial ekonomi anggotanya. Salah satu kewajiban yang menjadi ciri 
khas koperasi adalah pendidikan anggota. Melalui pendidikan anggota, 
koperasi berupaya meningkatkan pemahaman anggota tentang konsep, prin-
sip dan praktik berkoperasi yang baik, menumbuhkan kesadaran anggota 
untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, menumbuhkan ke-
mandirian dan kesadaran tentang hak dan kewajiban,  serta memupuk kader 
kader koperasi yang akan menjamin kesinambungan kepemimpinan dan 
pengelolaan koperasi.  Kesadaran dan partisipasi anggota koperasi ini men-
jadi modal dasar yang kuat bagi koperasi dalam mengelola usahanya dan 
menciptakan sumber-sumber kesejahteraan bagi anggotanya.  

Pergerakan koperasi juga menawarkan solusi bagi masyarakat untuk secara  
kekeluargaan dan kebersamaan membangun usaha bersama yang ditujukan 
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untuk kesejahteraan sosial ekonomi bersama. Bagi UMKM, koperasi juga 
menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan skala dan efisiensi usaha se-
hingga UMKM memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar. Koperasi juga 
dapat menjalankan peran strategis dalam menyeimbangkan kondisi pasar 
yang semakin dinamis. Bagi koperasi, pasar yang semakin terbuka dan 
ditandai dengan persaingan yang semakin intensif tidak saja menimbulkan 
tantangan, namun juga peluang bagi pengembangan usahanya. Koperasi 
dapat menjawab persaingan dan memanfaatkan peluang tersebut melalui 
pelibatan masyarakat dan UMKM sebagai anggota koperasi. Hal yang men-
jadi prasyarat adalah adanya kesadaran masyarakat dan anggota koperasi 
untuk menjalankan praktik berkoperasi yang benar dan terus diasah melalui 
pendidikan, penyuluhan dan pendampingan. Sesama koperasi juga perlu ber-
gerak bersama, dan membuka kesempatan untuk dapat membangun kerja 
sama usaha secara sejajar dan untuk kepentingan bersama. Berbagai prasya-
rat tersebut diyakini dapat menjadikan berkoperasi sebagai kebutuhan da-
lam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

PERKEMBANGAN KOPERASI 

Secara singkat, perkembangan koperasi dapat dilihat dari aspek-aspek 
kelembagaan dan usahanya. Jumlah koperasi selama kurun waktu 2008-2013 
meningkat rata-rata sekitar 5,4 persen. Seiring dengan pertumbuhan jumlah 
koperasi, jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan rata-rata  
sebesar 3,4 persen pada periode yang sama. Peningkatan jumlah koperasi 
dan anggotanya juga disertai dengan kualitas kelembagaan koperasi yang 
semakin membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya jumlah 
koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Berdasarkan data 
tahun 2013, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT adalah sebanyak 
67.672 unit, atau meningkat sekitar 2,6 persen dari tahun 2012.   

Perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari perkembangan modal, volu-
me usaha, dan sisa hasil usaha (SHU). Dalam periode 2008-2013, total modal 
koperasi  mengalami peningkatan rata-rata sekitar 29,4 persen.  Pe-
ningkatan modal koperasi telah kapasitas usaha yang lebih tinggi seperti 
tercermin dari peningkatan nilai volume usaha yang rata-rata  sebesar 14,2 
persen. Sebagai dampak dari peningkatan volume usaha koperasi dan 
pengelolaan usaha yang efisien, nilai sisa hasil usaha (deviden) koperasi yang 
dibagikan kepada anggotanya juga terus meningkat dalam lima tahun terak-
hir. Pada periode 2008-2013, nilai SHU koperasi secara rata-rata meningkat 
sebesar 14,9 persen.  

PENDAHULUAN 
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Sam Filiaci  
NCBA (National Cooperative Business Association) Director Southeast Asia. 
  

NCBA CLUSA merupakan organisasi yang bergerak di 
bidang pengembangan komunitas internasional. Peran 
NCBA secara Internasional dimulai dengan membantu 
petani di India untuk membentuk koperasi yang mampu 
berperan dalam revolusi industri pupuk nasinoal, hingga 
menjadi koperasi pupuk terbesar di dunia atau lebih 
dikenal dengan IFFCO. Kini, NCBA CLUSA telah berperan 
aktif di lebih dari 100 Negara termasuk salah satunya di 
Indonesia. (sumber : www.ncba.coop) 

Saat ini NCBA sedang melaksanakan Program Indonesia Cooperative Business 
Development Alliance (ICBDA) di beberapa provinsi di Indonesia yang 
didukung pendanaan dari USAID. Tujuan dari ICBDA adalah meningkatkan 
lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk Indonesia melalui pe-
ningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian atau perkebunan yang 
memiliki nilai tinggi seperti kopi, singkong, lada hitam dan vanili. Program 
ICBDA akan membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi tanaman, 
penanganan pascapanen, serta pemasaran melalui penguatan koperasi per-
tanian lokal dan pembentukan jaringan pemasaran serta kemitraan. Periode 
pelaksanaan Program ICBDA yaitu dari bulan Januari tahun 2012 hingga akhir 
bulan September tahun 2015. Lokasi pelaksanaan program tersebar di 
provinsi Sulawesi Selatan, Papua dan NTT. 

Program ICBDA  saat ini telah memasuki paruh kedua di tahun kedua 
pelaksanaan. Sebagai salah satu upaya untuk berbagi pengalaman dan per-
sepsi NCBA dalam melaksanakan Program ICBDA, berikut dipaparkan hasil 
wawancara singkat dengan direktur NCBA wilayah Asia Tenggara. 

Bagaimana pendapat Bapak (NCBA) terhadap pengusahaan produk yang 
berpotensi ekspor oleh koperasi di Indonesia? 

Terutama di dalam produk-produk hasil pertanian yang sedang dan berpo-
tensi untuk ekspor, kami melihat koperasi berada diposisi yang sangat strate-
gis.  Kegiatan pihak kami selama puluhan tahun terakhir adalah bermitra 
dengan koperasi pertanian.  Di dalam beberapa sektor tertentu, koperasi 
dalam kemitraan tersebut menjadi market leader di Indonesia.  

WAWANCARA TOKOH 
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belakang, seperti organisasi kemasyarakatan, Rukun Tetangga,  organisasi 
kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bisnis keluarga, dan 
koperasi. Di antara berbagai lembaga tersebut, koperasi menjadi salah satu 
bentuk badan hukum yang paling ideal karena memiliki nilai, semangat, dan 
tujuan sosial-ekonomi yang sama, terlebih asas kemanfaatan bagi anggota 
yang didukung komitmen untuk menjamin keberlangsungan usaha. Proses 
pembelajaran, demokrasi, dan partisipasi anggota yang mengawali 
pembentukan koperasi ini dipercaya menjadi dasar modal sosial yang kuat 
dalam mewujudkan tujuan bersama.   

Seiring dengan semakin berkembangnya usaha berbasis masyarakat, maka 
social enterprises perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Pendekatan 
khusus diperlukan sesuai dengan karakteristiknya yang unik dan nilai 
kemanfaatan social enterprises yang luas. Peningkatan pemahaman akan 
social enterprises di antara pemangku kepentingan juga penting dalam rang-
ka membangun pemahaman yang sama akan manfaat dan potensi social en-
terprises.  

INOVASI MASYARAKAT 
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Social Enterprise di Kawasan Hutan Rakyat  
Jauh di  kawasan hutan rakyat 
Pegunungan Menoreh, Kabupaten 
Kulon Progo, DIY, ribuan petani 
menggerakan sebuah koperasi yang 
diberi nama Wana Lestari 
Menoreh. Bermula dari 
penebangan kayu yang dilakukan 

secara turun temurun, petani hutan mulai menyadari pentingnya manajemen penanaman 
dan penebangan pohon untuk menghindari masalah lingkungan hidup dan ketergantungan 
pada tengkulak karena kurangnya modal. Keanggotaan koperasi didasarkan pada 
kepemilikian pohon yang bertujuan meningkatkan taraf hidup para petani yang bergabung 
melalui pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Kegiatan yang dilakukan 
mulai dari inventarisasi potensi, pembibitan, pemanenan, pengolahan, sampai dengan 
pemasaran yang seluruhnya dikelola bersama-bersama berdasarkan kesepatan dengan 
tujuan menjadikan industri berbasis masyarakat ini berkelanjutan melalui community 
logging. Bahkan produk-produk kayu olahan koperasi ini telah memiliki sertifikasi dari The 
Rainforest Alliance dan Forest Stewardship Council yang menunjukkan bahwa pengelolaan 
hasil hutan telah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan yang menjadi 
pintu bagi pemasaran produk melalui ekspor ke berbagai negara didunia. Manfaat yang 
diperoleh tentunya anggota tidak perlu datang pada tengkulak lagi untuk mencari 
permodalan dan pemasaran hasil hutan terjamin karena dibeli koperasi dengan harga 
pasar, bahkan kini telah dibangun juga sebuah unit pengolahan kayu milik koperasi. 

 

Sumber: wanalestari, the British Council 

Tren kinerja perkembangan koperasi yang positif tersebut sebenarnya masih 
dapat dioptimalkan. Hal ini mengingat sebagian besar koperasi saat ini ber-
gerak dalam bidang jasa keuangan, ritel dan jasa-jasa lainnya (koperasi sim-
pan pinjam, dan koperasi konsumen). Hanya sebagian kecil masih menekuni 
usaha di bidang produksi dan pengolahan. Upaya revitalisasi koperasi 
produksi dan koperasi pemasaran menjadi langkah strategis yang perlu 
ditempuh di masa yang akan datang. 
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014, diolah) 
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RAGAM KOPERASI DUNIA 

evolusi industri di Inggris pada abad ke-18 memunculkan masalah-
masalah sosial dengan adanya pergantian dari tenaga manusia menjadi 
tenaga mesin. Semakin meningkatnya pengangguran memunculkan ide 

untuk membentuk suatu badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara 
kolektif oleh anggota. Dari sinilah awal tumbuh dan berkembangnya koperasi 
di dunia. Gerakan koperasi kemudian menyebar dari Inggris ke Eropa 
daratan, Amerika hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Saat ini koperasi di negara-negara maju telah menjadi tumbuh menjadi pe-
rusahaan besar dengan bisnis yang berskala internasional. Beberapa koperasi 
yang dapat menjadi contoh merujuk pada daftar Global 300 Cooperatives List 
yang dirilis oleh ICA. Sebagian besar dari koperasi yang masuk dalam daftar 
tersebut memiliki bidang usaha yang beragam. Beberapa di antaranya yaitu 
koperasi Zen-Noh yang merupakan salah satu koperasi pertanian terbesar di 
dunia dengan beragam usaha dan layanan bagi 3 juta anggotanya di Jepang. 
Fonterra Co-operative Group awalnya merupakan gabungan koperasi susu di 
Selandia Baru, dan saat ini menjadi salah satu konglomerat yang 
menghasilkan beragam produk asal susu terbesar di dunia. Di Spanyol ter-
dapat Mondragon Cooperative yang memiliki sebanyak 264 anak perusahaan 
dan unit usaha yang bergerak di bidang finansial, industri pengolahan dan 
perdagangan retail, serta mengelola lembaga pendidikan.  Associated Press 
(AP) merupakan koperasi yang menyediakan jasa pemberitaan terbesar di 
dunia dan beranggotakan sekitar 1.500 perusahaan pemberitaan, dan 
memiliki 243 kantor cabang di 97 negara. Beberapa nama merek/produsen 
yang dikenal di Indonesia yang juga masuk dalam daftar 300 koperasi 
tersukses yaitu Royal Friesland Foods (produsen susu bendera), Campina dan 
Rabobank dari Belanda; asuransi MMA dari Perancis; serta Ace Hardware 
dan Sunkist dari Amerika Serikat.  
Bagian Wawasan kali ini mengulas secara singkat data, fakta dan pengalaman 
dari beberapa koperasi sukses di dunia yang dapat menjadi contoh bagi per-
baikan koperasi di Indonesia. Pembelajaran dari koperasi-koperasi tersebut 
juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai 
koperasi, dan menumbuhkan dan memperkuat motivasi pembaca untuk 
berkoperasi. 
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semakin berkembang dalam bentuk yang modern. Selain bermula dari 
gerakan koperasi, yang sedari awal banyak bergerak di pedesaan dan 
aktivitasnya dekat dengan keseharian anggota, kini social enterprises juga 
telah merambah ke perkotaan dengan ide dan penerapan proses bisnis yang 
modern serta banyak digagas oleh kaum muda. Para social entrepreneur ini 
berkarya dalam berbagai bidang, seperti transportasi, lingkungan, 
kehutanan, kerajinan, dan lain-lain.  Salah satu contoh adalah 
Greeneration.org, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan 
hidup. Berdiri sejak tahun 2008, perusahaan yang digagas mahasiswa pecinta 
lingkungan ini konsisten melakukan advokasi gaya hidup ramah lingkungan 
dan kini berkembang menjadi bisnis yang mendatangkan keuntungan. 
Produk bisnisnya, suvenir bernafaskan pesan ramah lingkungan, telah 
mampu menghidupi puluhan pengrajin. Dalam hal transportasi, ada pula 
sebuah gerakan eksperimental bernama “Angkot Day” yang berusaha 
menciptakan sebuah prorotipe solusi atas masalah kemacetan dengan 
menggerakan ratusan relawan di kota Bandung.   

 

Social Enterprises sebagai Katalisator Penanggulanan Kemiskinan  

Salah satu konsep penting dari social enterprises adalah aktivitas kolektif 
yang  ditujukan untuk merespon masalah atau isu sosial ekonomi. Konsep ini 
menjadikan social enterprises memiliki potensi yang penting sebagai katalisa-
tor penanggulangan kemiskinan. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui 
Indonesia memiliki budaya kekerabatan yang kuat yang menjadi potensi 
modal sosial di masyarakat. Pembentukan social enterprises yang berbasis 
masyarakat dapat mengoptimalkan peran modal sosial yang ada dimana 
masyarakat berupaya menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi 
berdasarkan kekuatan sendiri, azas saling membutuhkan dan membantu 
(gotong royong), nilai-nilai, dan sejarah setempat. Khususnya bagi Indonesia 
dimana kegiatan dengan sifat sosial-ekonomi sebagian besar masih dikelola 
oleh komunitas, peran social enterprises berpotensi untuk dikedepankan 
sebagai solusi atas permasalahan sosial dan dalam penciptaan keswadayaan 
pencapaian tujuan bersama. Hasilnya diyakini mampu menciptakan 
multiplier effect terbesar karena usaha bersama yang dibangun masyarakat, 
juga dijalankan dengan rasa kepemilikan masyarakat yang tinggi sebagai hasil 
dari keterlibatan mereka secara aktif. 

Bibit-bibit social enterprises di Indonesia dapat tumbuh dari berbagai latar 
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dijalankan dikembalikan atau diinvestasikan lagi untuk tujuan sosial atau 
kepentingan masyarakat. 

Seiring perkembangan social enterprises, berbagai terminologi muncul dan 
saling berkaitan erat, seperti istilah social entrepreneur. Di Eropa, social en-
trepreneur merujuk pada individu yang memiliki karakteristik wirausaha dan 
peka dengan dalam menciptakan manfaat sosial. Di Amerika, istilah social 
entrepreneur didefinisikan sebagai seseorang yang merupakan champion 
atau agen perubahan dalam masyarakat karena sering menjadi penggagas 
dibentuknya sebuah social enterprises. Beberapa karakteristik yang melekat 
pada individu-individu penggerak perubahan ini adalah (i) kepemilikan visi 
untuk memecahkan permasalahan kemasyarakatan dengan gagasan kuat 
untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, (ii) lahir dari masyarakat, (iii) 
memiliki daya transformatif, (iv) memiliki daya kinerja masyarakat, (v) 
mampu memajukan perubahan sistemik, (vi) pemecah masalah yang kreatif, 
(vii) menemukan bentuk-bentuk baru organisasi, (viii) independen, efektif, 
dan produktif (Boerstein, 2006). Alex Nicholls, seorang dosen social 
entreprenurship di Oxford University, mendefinisikan tipe pelaku social 
entrepreneurship sebagai civil innovator, founder of a revenue generating 
social enterprises, dan launcher of a related revenue generating activity to 
create a surplus to support social vision.  

 

Koperasi sebagai Awal Mula Social Enterprises  

Sejarah perkembangan social enterprises bermula di Inggris pada 
tahun 1840-an melalui berdirinya koperasi industri berbasis masyarakat 
pertama di Rochdale pada jaman revolusi industri. Selanjutnya, konsep ini 
berkembang dan berperan penting dalam perekonomian Inggris dengan 
jumlah perusahaan sosial lebih dari 70.000 unit yang telah menciptakan lebih 
dari 1 juta lapangan pekerjaan, dan kontribusi PDB mencapai 24 milyar GBP 
(The British Council, 2014). Sementara itu, di negara-negara Eropa lainnya, 
social enterprises juga dikenal sebagai social economy, yang bentuk usahanya 
adalah asosiasi, mutual societies dan koperasi. Selain Inggris, Spanyol juga 
memiliki populasi social enterprises yang cukup besar di Eropa, termasuk ko-
Mondragon Corporacion Cooperativa. Demikian pula di Indonesia, koperasi 
sebagai cikal bakal social enterprises sudah ada sejak akhir abad 19.  

Di Indonesia, cakupan kegiatan social enterprises sangat bervariasi dan 
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Mondragon: Good Cooperative Practices 

Koperasi Mondragon didirikan di kota 
Mondragon, Basque, Spanyol, pada tahun 
1956 oleh seorang pendeta bernama Jose 
Maria Arizmendiarrieta beserta lima pemuda 
lainnya. Saat ini Mondragon merupakan pe-
rusahaan berskala internasional yang 
memiliki anak perusahaan dan kantor 
perusahaan di 41 negara. Kunci kesuksesan 
Koperasi Mondragon adalah penerapan 
prinsip prinsip berkoperasi yang baik. 
Koperasi Mondragon menerapkan metode 
demokratis dalam hal pengorganisasian 

perusahaan, serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, 
pengembangan rasa kekeluargaan dan sikap professional pada pekerjanya, 
serta komitmen untuk mengembangkan dan peduli dengan lingkungan dan 
sosial.  

Koperasi Mondragon memiliki usaha di bidang keuangan, industri, retail dan 
ilmu pengetahuan, konstruksi dan jasa. Di bidang keuangan, Mondragon 
memiliki bank Laboral Kutxa dan  perusahaan asuransi Seguros Lagun Aro. Di 
bidang industri koperasi Mondragon memproduksi barang konsumsi, bahan 
mentah, komponen industri, konstruksi dan pelayanan bisnis. Barang-barang 
konsumsi yang diproduksi oleh koperasi Mondragon diantaranya adalah 
mebel, perabotan rumah tangga, sepeda, mesin cuci, oven, alat pencuci 
piring, dan sebagainya. Koperasi juga memproduksi bahan mentah untuk 
pabrik seperti potongan besi dan lembaran besi yang biasanya digunakan 
untuk pabrik mobil, pesawat dan kereta api. Di bidang retail, salah satu anak 
koperasi Mondragon adalah Eroski Group yang merupakan distributor 
makanan yang memiliki jaringan supermarket dan hypermarket yang terdiri 
dari 2.100 outlet.  Koperasi Mondragon juga turut berpartisipasi di bidang 
ilmu pengetahuan dengan mendirikan Universitas Mondragon. Untuk bidang 
konstruksi, Mondragon memiliki usaha yang bergerak di bagian desain 
gedung, pembangunan gedung dan infrastruktur serta pemasok bahan-
bahan bangunan seperti konsetrat polymer, kayu berlaminasi, semen dan 
lain lain. Di sektor jasa perusahaan, Mondragon menjalankan usaha konsul-
tan bisnis, properti, arsitektur dan sebagainya. Koperasi Mondragon juga ak-
tif berparitispasi dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan 
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hidup yang diwujudkan dalam proyek-proyek seperti Mondragon Health, 
Mondragon Eko dan Mondragon Green Community. 

Total investasi Mondragon pada tahun 2012 adalah sebesar 331 juta euro 
yang sebagian besar berasal dari sektor industri. Hingga tahun 2012, 
Mondragon memiliki 289 usaha yang terdiri dari 110 badan usaha berbentuk 
koperasi, 147 merupakan anak perusahaan, 8 yayasan, 10 Organisasi Payung, 
1 organisasi sosial dan 13 layanan internasional. Berbagai usaha tersebut 
menyediakan lapangan pekerjaan bagi 80.321 orang dari seluruh dunia. 

 

FC Barcelona: Mutual Soccer Association 

Bentuk usaha koperasi tidak terbatas pada usaha 
produksi, konsumen, perdagangan maupun di sektor 
keuangan. Para pecinta sepakbola seluruh dunia pasti 
mengenal klub sepakbola terkemuka Spanyol FC 
Barcelona atau Barca. Didirikan pada tahun tahun 
1899 oleh Joan Gemper serta beberapa pemain 
sebakbola lain yang berasal dari Eropa, FC Barcelona 
mengambil bentuk usaha koperasi,  dengan anggota 
yang merupakan pendukung klub. Saat ini anggota FC 

Barcelona berjumlah lebih dari 160.000 orang, yang 91 persen di antaranya 
berasal dari Catalunya yang merupakan basis dari FC Barcelona, 6 persen 
penduduk di wilayah lain di Spanyol, dan 3 persen dari berbagai wilayah lain 
dunia.  

Pemilihan bentuk koperasi didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan 
oleh pendukung dianggap bisa menjamin keberlangsungan klub, karena 
secara emosional para pendukung biasanya akan lebih loyal dan setia tidak 
seperti para pemilik modal yang orientasinya hanya berdasarkan perhitungan 
bisnis semata. Dengan slogan “more than a club” FC Barcelona merupakan 
salah satu klub sepakbola terkaya di dunia dengan pendapatan per tahun 
mencapai lebih dari 400 juta euro. Kunci dibalik kesuksesan tersebut adalah 
pengorganisasian yang baik yang didasarkan pada pengelolaan usaha ber-
basis prinsip-prinsip koperasi .  

Dengan bentuk usaha koperasi, anggota secara demokratis dilibatkan dalam 
keputusan-keputusan penting di FC Barcelona seperti perubahan 
administrasi, pemilihan presiden klub dan dewan direksi, pengawasan 
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SOCIAL ENTERPRISES MENUMBUHKAN MASYARAKAT     
MANDIRI & SEJAHTERA  

Pengantar 

erbagai kegiatan sosial-ekonomi 
berkembang di dalam masyara-
kat sebagai upaya untuk menja-

wab kebutuhan hidup dan masalah 
di lingkungannya. Kemandirian ma-
syarakat dalam mengelola kegiatan 
ini kemudian berkembang semakin 
luas, melibatkan banyak pihak, dan 
kemudian menerapkan strategi-
strategi komersial layaknya sebuah 

bisnis. Selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, ke-khas-an usaha 
berbasis masyarakat ini adalah tetap mempertahankan tujuan sosialnya yaitu 
memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga munculah istilah Social 
Enterprises, atau usaha sosial. 

Perkembangan social enterprises di dunia semakin luas. Inggris merupakan 
salah satu negara yang sangat mendukung perkembangan social enterprises, 
bahkan menyatakannya sebagai cara yang potensial untuk menyelesaikan 
berbagai masalah sosial (David Cameron, G8 Social Impact Investment 
Summit 2013). Komitmen Pemerintah Inggris dalam mendukung perkem-
bangan social enterprises salah satunya diwujudkan melalui pengembangan 
Big Society  Capital (BSC) yang merupakan bank investasi sosial pertama di 
dunia, dengan dana sebesar 600 juta GBP. Di Asia, negara-negara seperti 
Korea, Malaysia, Thailand, dan Filipina memiliki pergerakan social enterprises 
yang cukup dinamis dan didukung kebijakan pemerintah.   

 

Social Enterprises dan Social Entrepreneur 

Di negara-negara Eropa, konsep social enterprises merujuk pada aksi kolektif 
untuk merespon isu sosial, dan membentuk modal sosial serta ekonomi.  
Usaha sosial yang dibangun memiliki tujuan utama terkait penyelesaian ma-
salah sosial, dan pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha yang 
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KOPMA Bumi Siliwangi 
juga memiliki beberapa 
program sosial seperti 
program CSR, beasiswa 
bagi anggota koperasi, 
dan pinjaman tanpa 
bunga bagi mahasiswa 
UPI yang mengalami 
kesulitan dalam 
pembayaran biaya 
kuliah. 

Dalam menghadapi 
tantangan di masa saat 
ini, Kopma Bumi 
Siliwangi menyadari 

pendidikan anggota sama pentingnya dengan mengelola kegiatan koperasi 
sendiri, hal ini sesuai dengan visi Kopma Bumi Siliwangi yaitu “Menjadi 
Koperasi Pelopor dan unggul Dalam Pendidikan dan Bisnis”.  Kepada redaksi 
Warta UMKM Ketua Umum Kopma Bumi Siliwangi mengungkapkan 
pendidikan kepada anggota dan sistem koperasi yang mapan merupakan hal 
yang utama dari pengelolaan sebelum mengejar profit bisnis: “...ketika kita 
diberi modal 10 miliar tetapi manusianya tidak dapat mengolah, akan 
kembali lagi ke 0. Ketika kita diberi modal cuma 1 miliar tapi manusianya bisa 
mengelola, modal tersebut akan berkembang”. Pengurus Kopma Bumi Sili-
wangi memiliki mimpi besar ke depan agar para kader koperasi yang saat ini 
telah dipersiapkan dapat menggunakan sumber dayanya dan menjadi 
pelopor dalam membangun koperasi-koperasi lain di masa datang.  

  

2 2  

KOPERASI DIKALANGAN GENERASI MUDA 

Sumber : Dokumentasi PKUKM 

perkembangan usaha dan keuangan, dan berbagai 
keputusan penting untuk perkembangan klub.  

FC Barcelona hanya dapat meningkatkan modal 
dengan memperbesar keanggotaan mereka atau 
dari pendapatan usaha mereka. Untuk menjadi 
anggota diberikan kemudahan pendaftaran 
sehingga berbagai kalangan mulai dari kelompok/
kategori anak-anak, remaja, orang dewasa, dan 
kelompok lanjut usia dapat menjadi anggota. 
Pendidikan anggota koperasi dan transparansi 
informasi menjadi salah satu prioritas utama 
karena partisipasi aktif anggota merupakan 
kontribusi yang sangat penting dalam kemajuan 

usaha kedepan. Pelayanan atau keuntungan yang diberikan kepada anggota 
diantaranya adalah mendapatkan hak untuk mengikuti acara-acara  sosial, 
rekreasi, olahraga, edukasi yang diadakan oleh klub khusus untuk para 
anggota.  

FC Barcelona juga berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 
untuk itu sebesar 0,7 persen dari seluruh pemasukan diberikan kepada FC 
Barcelona Foundation. Selain itu, klub juga mendukung misi UN Millenium 
Development (Humanitarian Aid Program UNICEF) dengan memberikan 
sebesar 1,5 juta euro selama 5 tahun ke depan.  

 

ACE Hardware: the Helpful Place for Customers & Commu-
nities 

Bentuk usaha koperasi lain yang telah 
mendunia adalah Ace Hardware. 
Didirikan oleh para pengusaha retail pada 
tahun 1924 yaitu Richard Hesse, E. 
Gunnard Lindquist, Frank Burke dan 
Oscar Fisher di Chicago dengan 
menggabungkan toko-toko hardware 
milik mereka untuk meningkatkan 
kekuatan pembelian dan keuntungan.  
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Di awal pembentukannya Ace Hardware berbentuk jaringan toko retail yang 
berkembang dengan pesat di seluruh daratan Amerika. Pada tahun 1973, Ace 
memulai proses transisinya dari jaringan retail menjadi koperasi, dengan 
menjual perusahaan Ace secara keseluruhan kepada para retailer dalam 
jaringan Ace.  Proses transisi ini selesai sampai tahun 1976. Sebagai koperasi 
retail, setiap toko Ace Hardware dimiliki secara keseluruhan oleh pemilik 
toko dan tidak ada saham yang diperdagangkan secara publik. Hak sebagai 
anggota koperasi diberikan ketika pengusaha retail bergabung dengan 
berinvestasi atau membeli sahan perusahaan. Ace Hardware sebagai 
koperasi memiliki sistem yang berbeda dengan toko yang menggunakan 
sistem waralaba. Sistem waralaba tidak memberikan kebebasan sepenuhnya 
kepada pemilik toko dalam promosi, menawarkan produk serta menentukan 
kebijakan dan standar operasi. Para pemilik toko Ace Hardware memiliki 
kewenangan penuh untuk menetapkan standar operasi dan proses bisnis 
dalam keberjalanan usaha mereka.  

Keuntungan dari retailer yang bergabung dengan koperasi Ace adalah 
mereka bisa mendapatkan suplai barang terbaik dengan harga dan kualitas 
bersaing, jaringan yang kuat, pendampingan bisnis, pemasaran, dan lain lain 
sehingga bisa bersaing dengan toko toko retail perkakas rumah tangga 
lainnya.  Hingga saat ini Ace Hardware memiliki 4.850 toko retail di 50 negara 
bagian Amerika Serikat dan lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Di tahun 
2013, Ace Hardware berhasil meraih peringkat tertinggi dalam memberikan 
kepuasan pelanggan di seluruh toko perbaikan rumah selama tujuh tahun 
berturut-turut.  

 

Rabobank: World’s Leading Food & Agribusiness Bank 

Koperasi dengan usaha simpan pinjam juga cukup banyak yang mengglobal, 
misalnya Rabobank Coope-ratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. 
Rabo-bank adalah sebuah bank multinasional yang didirikan di Belanda dan 
merupakan pelopor dalam pembiayaan pangan dan pertanian di dunia. 
Selain sebagai penyedia layanan perbankan internasional, Rabobank juga 
aktif dalam capital management, leasing, asuransi dan real estate. 
Berdasarkan Tier 1 capital, Rabobank Group merupakan salah satu dari 30 
institusi finansial terbesar di dunia. Pada Bulan Desember 2013, total aset 
mencapai kisaran 751 miliar EUR dan net profit mencapai 2 miliar EUR. 

Sejarah Rabobank dimulai saat Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman pada 
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sisa hasil usaha juga 
dibagikan kepada 
anggota.  Struktur 
organisasi Kopma 
Bumi Siliwangi terdiri 
dari badan pengawas 
dan pengurus. Badan 
pengawas terdiri dari 
ketua dan dua 
anggota pembantu 
ketua, sedangkan 
pengurus terdiri dari 
18 – 19 orang. Selain 
pengawas dan 
pengurus, Kopma 

Bumi Siliwangi juga memiliki manajer yang khusus mena-ngani bidang keu-
angan.  Dalam bidang usaha Kopma Bumi Siliwangi memiliki 10 jenis usaha 

yang terdiri dari penyedia-an buku tulis dan ATK, catering dan snack, 
penjualan cilok, coun-ter  pulsa, fotocopy dan penjilidan, penyewaan 
proyektor, clo-thing, penjualan jus, jasa pengiriman barang, serta usaha 
kantin. Usaha yang yang memiliki kontribusi paling besar adalah kantin yang 
berkontribusi sekitar 70 persen dari omset koperasi.  

Sebagai koperasi yang mengedepankan pendidikan/pengkaderan para 
anggotanya, Kopma Bumi Siliwangi memiliki beberapa kegiatan yang di-
tujukan untuk meningkatkan kualitas perkoperasian para anggota. Kegiatan 
tersebut diantaranya adalah pendidikan pra-anggota (pepra), pendidikan 
dasar koperasi, dan diklat manajemen koperasi.  Kopma Bumi Siliwangi 
sebagai koperasi induk memiliki tujuh komisariat di beberapa fakultas 
Universitas Pendidikan Indonesia seperti FPIPS, FPBS, FPTK, FPMIPA, FPOK, 
FIP dan FPEB. Untuk mendukung pengembangan diri dan keterampilan 
anggota, Kopma Bumi Siliwangi memiliki wadah pengembangan diri yang 
dinamakan dengan Empat Gugus Koperatif yaitu: (1) Event Organizer (EO) 
untuk anggota yang ingin belajar mengenai pengelolaan acara; (2) Inkubator 
Bisnis untuk anggota yang ingin mendirikan bisnis secara mandiri; (3) Bumi 
Siliwangi Design Community bagi anggota yang gemar dengan aktivitas 
desain;  serta (4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (LP2K) bagi 
anggota yang ingin meningkatkan kemampuan di bidang Public Speaking. 

KOPERASI DIKALANGAN GENERASI MUDA 

2 1  

Sumber : Dokumentasi PKUKM 



KOPMA BUMI SILIWANGI UPI 

“KOPERASI MAHASISWA ITU, LEBIH BAIK MENGKEDEPANKAN PENDIDIKAN 
ANGGOTANYA TERLEBIH DAHULU” 

operasi Mahasiswa Bumi Siliwangi UPI merupakan salah satu contoh  
koperasi mahasiswa sukses di Indonesia. Kunci suksesnya terletak pada 
pengutamaan konsep pendidikan/kader anggotanya. Koperasi 

mahasiswa ini terus berkembang hingga menjadi salah satu pelopor gerakan 
koperasi pemuda. Kaderisasi yang dilakukan oleh Kopma Bumi Siliwangi bisa 
dijadikan acuan bagi kaderisasi koperasi mahasiswa lain di Indonesia. Sebagai 
penghargaan atas keberhasilannya, Kementerian Koperasi dan UMKM beser-
ta DEKOPIN memberikan penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi 
Kelompok Pemasaran Tingkat Nasional dan pemenang DEKOPIN Award 
kategori koperasi pemuda di tahun 2012.  

Koperasi mahasiswa ini dirintis sejak akhir tahun 1974 oleh para mahasiswa 
ekonomi FKIS (jurusan pendidikan ekonomi, sekarang FPEB). Pada bulan Juni 
1975 Koperasi Mahasiswa FKIS IKIP resmi berdiri dengan pemberian status 
badan hukum oleh Kantor Dpartemen Perdagangan dan Koperasi Kodya 
Bandung pada tahun 1976. Saat itu  KOPMA FKIS IKIP merupakan koperasi 
mahasiswa pertama di Indonesia yang berbadan hukum. 

Hingga akhir tahun 2013, jumlah anggota 
Kopma Bumi Siliwangi UPI mencapai 
2.367 orang yang tersebar di tujuh 
fakultas dan sekolah pascasarjana. 
Sistem keanggotaan KOPMA Bumi Sili-
wangi sejak bulan Oktober tahun 2002 
bersifat sukarela. Sebagai upaya promosi 
dan mempermudah perekrutan anggota, 
sistem perekrutan tidak hanya dilakukan 
pada masa penerimaan mahasiswa baru 
melainkan juga dapat dilakukan setiap 
hari. Beberapa keuntungan yang didapat 
dengan menjadi anggota Kopma Bumi 
Siliwangi adalah keringanan pembayaran 
berbagai fasilitas seperti kantin, 
penjilidan, biaya diklat dan 40 persen 
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tahun 1860 mendirikan serikat kredit pertanian yang memperluas jangkauan 
pemberian kredit kepada petani lokal yang diambil dari tabungan masyarakat 
lokal. Penerapan konsep Raiffeisen tentang koperasi kredit semakin marak di 
Belanda dan bank koperasi petani muncul pertama kali di tahun 1895. Pada 
akhir abad 19, bank lokal Belanda yang pertama mendirikan dua payung 
organisasi yaitu Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Bank di Utrecht dan 
Cooperative Centrale Boerenleenbank di Eindhoven. Pada tahun 1972 kedua 

organisasi tersebut 
bergabung dan menjadi 
Rabobank Nederland. 

Inti dari bisnis koperasi 
Rabobank Group adalah 
Rabobank lokal dan seluruh 
pelanggannya. Anggota dari 
Rabobank lokal menjadi 
anggota sekaligus pemegang 
saham dalam payung 
koperasi Rabobank Neder-
land, yang juga memberikan 
dukungan bagi Rabobank 
lokal. Pelanggan yang telah 

menjadi anggota dapat mengambil sejumlah keuntungan perbankan dan non
-perbankan. Namun, karakteristik yang paling menonjol adalah anggota 
dapat menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam diskusi 
penentuan keputusan kebijakan di Rabobank lokal melalui dewan anggota, 
sehingga anggota dapat memonitor dan menentukan arah gerak bank. Di 
akhir tahun 2013, Rabobank lokal memiliki jumlah anggota sebanyak 1,94 
juta. Hal ini menjadikan Rabobank sebagai salah satu koperasi terbesar di 
Belanda. 

 

Fonterra: Multinational Dairy Cooperatives 

Koperasi produsen besar lainnya adalah Fonterra Co-operative Group Ltd, 
yang merupakan salah satu koperasi produsen produk susu sapi terbesar di 
dunia. Perkembangan industri perusahaan susu di Selandia Baru dimulai 
pada tahun 1814. Kondisi ini dan seiring dengan pertumbuhan permintaan 
dan perkembangan produk, para petani di Selandia Baru kemudian 
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membentuk koperasi untuk 
meningkatkan efisiensi dan 
nilai tambah. Namun pada 
saat yang sama, persaingan 
kurang sehat muncul di anta-
ra koperasi. Untuk mengatasi 
masalah ini dan memperkuat 
jaringan pemasaran terutama 
untuk memenuhi kebutuhan 
ekspor yang terus bertambah, 
maka konsolidasi industri 
melalui merger di antara 
koperasi produsen dilakukan.  
Sampai dengan tahun 2000-
an, 95 persen  peternak/

produsen produk susu di Selandia Baru bergabung dalam dua koperasi besar 
yaitu the New Zealand Dairy Group (NZDG) and Kiwi Co-operative Dairies, 
sedangkan 5 persen lainnya diwakili oleh beberapa koperasi induk yang lebih 
kecil. Kedua koperasi besar ini kemudian melakukan merger pada tahun 
2001 dan berubah nama menjadi Fonterra Co-operative Group Ltd. 

Sampai sekarang integrasi menjadi satu koperasi diyakini dapat meningkat-
kan efisiensi usaha, serta ragam dan kualitas produk. Keunggulan dari susu 
hasil produksi Fonterra adalah kualitasnya yang tinggi dan memiliki standar 
kelas dunia. Saat ini Fonterra memiliki 10.500 pemegang saham (peternak) 
dan pegawai sebanyak 16.800 orang. Sebagai produsen produk susu 
berskala global, Fonterra mengekspor produk berkualitas tinggi ke lebih dari 
100 negara di seluruh dunia. Beberapa produk dari Fonterra yang sudah 
terkenal di dunia diantaranya adalah Anchor, Anlene, Anmum, Mainland dan 
Tip Top.  Fonterra saat ini bahkan sudah mulai melebarkan sayap dengan 
membangun pabrik pengolahan dan penge-pakan di Indonesia. 

Sumber : www.mondragon-corporation.com, www.fcbarcelona.com, www.myace.com, 
www.acehardware.com, www.rabobank.com, www.fonterra.com 
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Pada tahun 2014 pendapatan 
KWSG mencapai Rp 2,43 triliun 
dengan peningkatan pendapatan 
sebesar 13 persen jika 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Sisa hasil usaha pada 
tahun 2014 juga mengalami 
peningkatan sebesar 9 persen men-
jadi 75,76 milyar, sedangkan untuk 
total aset pada tahun yang sama 

mencapai 950,61 milyar dengan peningkatan sebesar 25 persen. 

Usaha KWSG saat ini telah mencapai 10 jenis usaha yang terdiri dari usaha 
retail yang diimplementasikan melalui V mart supermarket, penjahitan, 
simpan pinjam, percetakan dan fotokopi, katering dan restoran, 
perdagangan material bangunan seperti semen dan keramik, perdagangan 
material tambang seperti batu bara dan gypsum, ekspedisi, perdagangan 
barang industri, serta event organizer. Selain bergerak di bidang usaha, 
KWSG juga memiliki beberapa kegiatan seberti pelatihan khusus bagi para 
anggota untuk meningkatkan pemahaman tentang koperasi dan 
pengembangan KWSG. Setiap tahun sebanyak 2 kali KWSG mengadakan 
rapat anggota yang diselenggarakan untuk menentukan rencana kerja, 
alokasi dana dan laporan pertanggungjawaban.  

Sumber : ksusb.co.id,  isam.co.id, gksi-jawabarat.co.id, kwsg.co.id, sggbeton.com, johnluckybalota-
blogspot.com, simpatisanbalota-blogspot.com, 
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Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) 

Koperasi SEJAHTERA BERSAMA 
(KSB) bergerak dalam berbagai 
bidang usaha antara lain usaha 
simpan pinjam dan usaha 
perdagangan yang didirikan pada 
bulan Januari 2014. KSB saat ini ber-
pusat di Bogor.  

Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) masuk dalam 100 koperasi besar Indonesia 
versi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada 
tahun 2012 dengan  peringkat ke-10 koperasi terbesar, dan peringkat pertama 
koperasi serba usaha terbesar di Indonesia. Sebagai koperasi serba usaha 
terbesar, KSB memiliki beberapa unit usaha dan anak perusahaan seperti SB 
Simpan Pinjam. Hingga tahun 2012 SB Simpan Pinjam mempunyai 43 kantor 
cabang dan kas, serta memiliki anggota sebanyak 43.000 orang.  

Selain unit usaha SB Simpan Pinjam, KSB juga mempunyai unit usaha dan anak 
perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti PT Cipta Ekatama 
Nusantara yang bergerak di bidang properti, SB Energy yang bergerak di bidang 
pengelolaan minyak dengan kapasitas 100.000 liter per hari, SB Teknologi yang 
bergerak di bidang jasa dan perdagangan rangka teknologi informasi, dan SB 
Mart di bidang perdagangan retail. Berbagai bidang usaha ini telah menye-
diakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 9.000 orang.  
 

KWSG Koperasi Warga Semen Gresik  

Koperasi Warga Semen Gresik atau KWSG merupakan koperasi yang pegawai 
dan pensiunan dari PT. Semen Gresik (Persero), termasuk pegawai anak 
perusahaan dan perusahaan afiliasi. Total anggota koperasi berasal dari 14 unit 
perusahaan dan pada tahun 2013 mencapai 5.954 orang. KWSG didirikan pada 
tanggal 29 Januari 1963, dengan nama “Koperasi Serba Usaha Karyawan Negara 
Semen Gresik”. Seiring dengan perkembangan usaha, Koperasi Serba Usaha 
Karyawan Negara Semen Gresik pada tanggal 2 November 1991 telah berubah 
nama menjadi Koperasi Warga Semen Gresik atau KWSG. 

Hingga saat ini KWSG merupakan salah satu koperasi terbaik di Indonesia. Pada 
tahun 2011, KWSG ditetapkan sebagai salah satu koperasi dalam Global 300 
Cooperative List yang dikeluarkan ICA dengan urutan ke-233.  
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PT. Industri  Susu Alam Murni (PT. ISAM) 

ndustri Susu Alam Murni (PT Isam) 
adalah industri pengolah susu yang 
seluruh sahamnya dimiliki oleh 

Gabungan Koperasi Susu (GKSI) Jawa 
Barat. Hingga saat ini terdapat 25 
koperasi primer peternak sapi perah 
yang tergabung di dalam GKSI Jawa 
Barat dan memiliki anggota sebanyak 
27.135 peternak sapi perah. PT. ISAM 

merupakan satu-satunya industri 
pengolah susu yang secara langsung dimiliki dan dioperasikan oleh 
komunitas peternak sapi perah yang tergabung di dalam koperasi.  

Pada awal pendiriannya tahun 1986, PT. ISAM hanya berperan sebagai 
penampung produk susu segar dari para peternak sapi yang tergabung dalam 
koperasi primer, yang kemudian disalurkan ke Industri Pengolah Susu (IPS) 
seperti PT Frisian Flag Indonesia, PT Indomilk dan PT Ultra Jaya.  Namun 
seiring berjalannya waktu PT. ISAM semakin berkembang, dari penyalur 
produk susu segar kemudian bertransformasi menjadi Industri Pengolah Susu 
dengan nama PT. Industri Susu Alam Murni (ISAM). Dengan pinjaman modal 
dari perbankan, PT. ISAM melakukan modernisasi instalasi struktur dan 
peralatan untuk produksi susu segar dan pengemasan sehingga mampu 
memproses 5.000 liter susu UHT per jam. Saat ini, PT. ISAM mampu 
memproses 100 ton susu segar per hari dan memproduksi susu UHT dalam 3 
lini produksi yaitu SMB (Sterilized Milk Bottle), LAB (Line Acidified Bottle) dan 
Pouch, masing-masing dengan kapasitas SMB dan LAB 60 ton/hari dan Pouch 
48 ton/hari.  

Saat ini hampir 100% kapasitas produksi dari PT. ISAM adalah untuk Danone 
dengan merek Milkuat rasa Strawberry dan Fruity kemasan botol 70 ml serta 
Milkuat Pouch Choco dengan kemasan 70 ml. PT. ISAM juga bekerjasama 
untuk  sebagian kecil untuk kapasitas produksi bekerja sama dengan 
Koperasi Peternak Susu perah Bandung Utara (KPSBU) menggunakan merek 
susu steril Freshtime dan Alam Murni rasa Coklat dan Strawberry kemasan 
180 ml. Dalam upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 
secara terus menerus maka PT. ISAM membentuk Tim Agri Service yang 
secara kontinyu melakukan kemitraan dengan peternak sapi perah berupa: 
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(i) bantuan teknis;  (ii) kontrol kualitas dan kontrol penanganan susu segar; 
dan (iii) penyediaan bantuan peralatan. 

 

Koperasi Niaga Mukti 

Koperasi Niaga Mukti berkedudukan di Kecamatan Warungkondang 
Kabupaten Cianjur. Koperasi ini merupakan koperasi pertama yang menjadi 
koperasi pengelola sistem resi gudang (SRG) yang dapat mengeluarkan resi 
sebagai jaminan tunda jual bagi petani. Koperasi Niaga Mukti resmi berbadan 
hukum koperasi di tahun 2012 sebagai koperasi serba usaha (KSU). Sampai 
dengan 31 Desember 2013 jumlah anggota koperasi adalah 80 orang yang 
terdiri dari beberapa kelompok tani, petani, dan lainnya.  

Koperasi Niaga Mukti Cianjur pada awalnya adalah Koperasi Karyawan SKPD 
Perdagangan Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Pada tahun 2009, Bappebti mem-
bangun gudang yang ditujukan untuk SRG yang diharapkan dapat menjadi 
solusi alternatif untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dengan 
melakukan sistem “tunda jual” bagi petani dan kelompok tani terutama pada 
masa panen disaat harga lebih rendah karena adanya surplus. SRG juga dapat 
meningkatkan akses anggota koperasi kepada sumber pembiayaan melalui 
jaminan resi gudang salah satunya untuk kebutuhan modal kerja petani.  
Koperasi Niaga Mukti kemudian mengajukan diri sebagai pengelola gudang 
SRG. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Koperasi Niaga Mukti terutama untuk 
meningkatkan pelayanan kepada para petani anggotanya. Salah satunya yaitu 
menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah kepada anggota yang ingin 
menyimpan barang di gudang SRG. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat 
memutus ketergantungan petani pada tengkulak yang mampu menyediakan 
uang secara cepat. Kualitas layanan bagi petani anggota juga ditingkatkan me-
lalui penyediaan sarana transportasi  untuk memudahkan petani mengangkut 
barang ke gudang penyimpanan, serta fasilitas rice milling unit (RMU) dan 
color sorter unit untuk meningkatkan nilai tambah.  

Hingga tahun 2014 Koperasi Niaga Mukti telah menerbitkan 43 resi dari 
anggotanya yang diagunkan di bank. Dengan pengalaman sebagai pengelola 
SRG, Koperasi Niaga Mukti dapat menjadi rujukan bagi koperasi lain dan 
pemerintah daerah dalam mengelola SRG.  
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KSP Balo’ta 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo’ Toraja adalah 
sebuah koperasi simpan pinjam yang berpusat di 
Makale Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. KSP 
Balo’ta didirikan pada tanggal 1 Mei 1941 dan 
terus mengalami kemajuan dan perkembangan 
hingga saat ini. Beberapa prestasi KSP Balo’ta di 
tingkat nasional antara lain sebagai Koperasi Papan 
Atas Nasional (10 besar), koperasi berprestasi 
tingkat nasional tahun dari tahun 1999 sampai 
dengan 2014, dan Juara Teladan Utama Tingkat 

Nasional di  tahun 1995 sampai dengan tahun 1998. Jumlah anggota KSP 
Balo’ta hingga akhir Maret 2011 adalah sebanyak 18.778 orang. Hingga 
Maret 2014 KSP Balo’ta telah membuka 35 Kantor Cabang atau cabang 
pembantu yang tersebar di Toraja dan beberapa provinsi lainnya seperti 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. 

KSP Balo’ta memiliki usaha simpan pinjam yang pemupukan modalnya 
dihimpun dari simpanan dan tabungan anggota. Jenis simpanan dan 
tabungan di KSP Balo’ta adalah Simpanan Manasuka (SMS) yang merupakan 
simpanan anggota atau calon anggota yang sewaktu-waktu dapat ditambah 
dan ditarik. KSP Balo’ta juga memiliki jenis Simpanan Berjangka (SIJAKA) yang 
merupakan jenis simpanan yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu menurut kontrak yang dipilih oleh 
penyimpan. Selain itu KSP Balo’ta juga mempunyai jenis simpanan Tabungan 
Pendidikan (TAPENDIK) dan Tabungan Hari Tua (TAHATU). Selain dari 
simpanan, pemupukan modal juga diambil dari setoran pokok sebesar 
500.000 tiap anggota dan sertifikat modal koperasi minimal 500.000 tiap 
anggota. 

Beberapa fasilitas yang disediakan untuk anggota KSP Balo’ta adalah: fasilitas 
kesejahteraan seperti Program Santunan Kedukaan yang bernama Dana 
Marintin (DARTIN), Dana Bantuan Pengobatan Anggota, pembagian SHU, 
Program Pemberian Bantuan Pendidikan dan pemberian dana perangsang 
kepada anggota yang berpresetasi setiap tahun. Selain itu, anggota juga 
mempunyai hak untuk mendapatkan pinjaman melalui kontrak dengan 
Bunga maksimal 2 persen dan terus menurun tiap bulan. 
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Sumber: toraja-cyber-news.com 


