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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A.GambaranUmum LokasiPenelitian

1.SejarahKoperasi

Koperasimodernyangberkembangdewasainilahirpertamakali

diinggris,yaitudikotaRochdalepadatahun1844.Koperasitimbul

padamasaperkembangankapitalismesebagaiakibatrevolusiindustri

pada awalnya,koperasikoperasiRochdale berdiridengan usaha

penyedianbarang-barangkosumsiuntukkebutuhansehari-hari.

Akan tetapiseiring terjadinya penumpukan modalkoperasi,

koperasimulaimerintisuntukmemproduksisendiribarangyangakan

dijual,kegiataninimenimbulkankesempatankerjabagianggotaang

belum berkerjadanmenambahpendapatanbagimarekayangsudah

bekerja.Padatahun1851koperasitersebutakhirnyadapatmendirikan

sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagianggota-angotanya

yangbelum mempunyairumah.

Perkembangan koperasidiRochdale sangat mempengaruhi

perkembanganpergerakankoperasidiinggrismaupondiluaringgris,

padatahun1852jumlahkoperasidiinggrissudahmencapai100unit.

Padatahun1862dibentuknyapusatkoperasipembeliandengannama



The Cooperative whole sale Society(CWS).Pada tahun 1945 CWS

berhasilmempunyailebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang

bekerja,melihatperkembanganusahakoperasibaikdisektorproduksi

maupundisektorperdagangan,pimpinanCWSkemudianmembuka

perwakilandiluarnegerisepertidiNewYork,Kopenhagen,Hamburgdan

lain-lain.(tamba,2001)

Kapitalismeyangdikembangkandariduniabaratpadahakikatnya

telahmenimbulkankemiskinandankesengsaranjugapadasebagian

penduduk didunia baratitu sendiri,terbuktidarikelahiran-kelahiran

koperasiyangdimulaidandigerakandibagianduniatersebut.Sedang

ditanah airkita kejahatan kapitalisme tersebuttelah terasa sejak

permulaanabadkeXVIItatkalaorang-orangbarat(protugis,spanyol,

belandadaninggris)berdatanganketanahairkitauntukmelakukan

penindasan,perampasandanpemerasanterhadappendudukdibumi

nusantarakita.

Aliran-aliran koperasi yang timbul walau masing-masing

mempunyai keinginan dan maksud-maksud tertentu dengan

memanfaatkankoperasisebagaiwadahperjuangannya,namaunyang

pastidannyatakegiatandanatauperjuanganituadalahmemperbaiki

sistem perekonomian dengan mana perbaikan-perbaikan hidup

sebagianbesarumatmanusiadiduniayangkenyataanyaadadibawah

batas-bataskemiskinan akibatpolah dan kerakusan kaum kapitalis

dapatdilaksanakan atau diwujudkan dengan sebaik-sebaiknya.(G



kartasapoetra,2007)

Pemikiran-pemikirantentang pembaharuanmasyarakat(social

change)banyakayatal-qur’anyangjugaberbicaratentangmasalahini,

terutamaberkaitandenganfungsidantugaskekhalifahanmanusiadi

mukabumisalahsatudiantaraadalahQ.S.al-baqarahberikutini:

اَهيِف ُدِسْفُي نَم اَهيِف ُلَعْجَتَأ ۟آوُلا َۖق ًةَفيِلَخ ِضْرَأْلٱ ىِف ٌلِعاَج ىِّنِإ ِةَكِئَٰٓلَمْلِل َكُّبَر َقَلا
ْذِإَو

َءٓاَمِّدلٱ ُكِفْسَيَو

ۖ ُمَلْعَأ اَم اَل َنوُمَلْعَت ٓىِّنِإ َۖقَلا َكَل ُسِّدَقُنَو ُنْحَنَو ُحِّبَسُن َكِدْمَحِب

Artinya:IngatlahketikaTuhanmuberfirmankepadaparaMalaikat:
"SesungguhnyaAkuhendakmenjadikanseorangkhalifahdimukabumi".
Merekaberkata:"MengapaEngkauhendakmenjadikan(khalifah)dibumi
ituorangyangakanmembuatkerusakanpadanyadanmenumpahkan
darah,padahalkamisenantiasabertasbihdenganmemujiEngkaudan
mensucikanEngkau?"Tuhanberfirman:"SesungguhnyaAkumengetahui
apayangtidakkamuketahui".(Q.S.Al-Baqarah:30)

fungsi manusia sebagai khalifah adalah mengelola dan

memakmurkanbumibukansebaliknya,yaitumelakukanperbuatanyang

justru menimbulkan banyak pertumpahan darah bagaimana kritikan

malaikatpadaayatdiatas,ayatdiatasmemilikipesankuat,bahwapada

dasarnya manusia diberikedudukan terhormatsebagaipemimpin di

mukabumi.Potensitersebutmerupakanpotensimanusiasebagaiagen

perubahansosial(agentofsocialchange),makadariikhtiar-ikhtiaryang

dilakukanolehparapenggagasberdirinyakoperasiperludihargaikarena



halitumerupakansalahsatuperwujudandaritugasmanusiasebagai

khalifahdimukabumiini.(Bashith,2008)

2.SejarahSingkat

Tumbuh dan berkembangnya KoperasiWanita Dharma Srikandi

berawaldariarisan-arisanrutinibu-ibuDharmaWarnadisetiapunit/sub

unitDharma Wanita kabupaten,dimana setiap acara rutin tersebut

terdapatkegiatankoperasisepertisimpanpinjam yangpengelolaannya

sangatsederhana.Dengan keinginan berkoperasiyang dapatdiakui

keberadaannyadanataskesepakatansemuaunit/subunitDharmaWanita

Tk.IIKabupatenBaritokualamakapadatanggal6Juni1995terbentuklah

KoperasiWanitaDharmaSrikandi.

Kemudian pada tanggal15 September1995 mengajukan Badan

Hukum Koperasi,maka berdasarkan suratkeputusan kantorwilayah

departemenkoperasidanPPKNomor:111/BH/KWK.16/X/1995koperasi

WanitaDharmaSrikandi dinyatakanberbadanhukum dengannomor:

2148/BH/IXtanggal31Oktober1995.KoperasiWanitaDharmaSrikandi

berkedudukandijalanEmpatJanuariKecamatanMarabahanKabupaten

BaritoKuala.

Terhitung sejak tahun 20017 KoperasiWanita Dharma Srikandi

berjumlah kurang lebih 357 orang,pada tahun 2018 mengalami

peningkatan anggota menjadi363 orang kemudian pada tahun 2019



kembalimengalamipeningkatanjumlahanggotawalaupuntidaksebanyak

tahunsebelumnyayaituberjumlah365orang.

StrukturOrganisasi
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1.PerbedaanKoperasiWanitaDharmaSrikandiDenganKoperasiLain

KoperasiDharma Srikandiberbeda dengan koperasilainnya

karenakoperasiinidapatmelakukansimpanpinjam untukanggotanya

sendirigunameningkatkanekonomianggotadapatdigunakanuntuk

memenuhikebutuhandankelangsungananggotadidalamnya.Tidak

hanyaanggota,masyarakatjugadapatmelakukansimpanpinjam di

koperasiDharmaSrikandidengansyaratdanketentuanyangberlakudi

koperasitersebutsehingga bagimasyarakatyang ingin melakukan

simpan pinjam harus dijamin oleh salah satu anggota dikoperasi

DharmaSrikandi.

Berbedadengan koperasilainyang melakukan simpan pinjam

khusus untuk semua pedagang atau pengusaha kecil yang

membutuhkan tambahan modalhanya perlu menyerahkan fotocopy

sebagaisyaratmenjadinasabahkoperasisimpanpinjam denganbunga

yanglumayanbesardanpembayaranyadilakukansetiaphari.Perbedaan

antarakopwanDharmaSrikandidengankoperasisimpanpinjam lain

dapatdilihatdarisistem manajemenitusendiri.Kopwanmempunyai

syaratdanketentuanyanglebihselektifuntukmerekrutanggotadan

masyarakatyang ingin melakukan simpan pinjam harus memenuhi

syaratdanharusadayangmenjamindarisalahsatuanggotakoperasi

DharmaSrikanditersebutkemudiandikoowanDharmaSrikanditerdapat



unitWaserdaatauUKM Martuntukparaanggota.

Berbedahalnyadengankoperasilainyangbisadibilangmereka

hanyamelakukansimpanpinjam untukmasyarakatumum terutamapara

pedagangyangmembutuhkanmodalusahadenganmelengkapidatadiri

beserta menunjukan tempat usaha dan tempat tinggal guna

mempermudahuntukmelakukanpenagihansetiapharinya.

DarihaltersebuttelahdijelaskanbahwakoperasiDharmaWanita

Srikandiberbedadengan koperasilain bisadikatakan bahwasemua

bekerjauntukkeberlangsungananggotadanmasyarakatsehinggadapat

memajukanekenomibersamaanggota.

Dalam upayameningkatkankinerjakoperasiditempuhpembinaan

melaluipendekatanlayananusaha.Layananusahamerupakanbentuk

dan cara membantu koperasi mengatasi permasalahan,

mengembangkanpotensi,danmemperluasaksesterhadapsumberdaya

produktifsehinggadapatmencapaitingkatkinerjayanglebihbesar.

Selanjutnya penguatan permodalan koperasimelaluiinkubator

dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan

kesejahteraan anggota yang ada didalamnya,untuk meningkatkan

pendapatankopwanyangbergerakdalam kegiatanusahaekonomidapat

ditempuh dengan pemberdayaan anggota kopwan tersebut yakni

melakukan program perempuan keluarga sehatdan sejahtera yang

ditujukanuntukmengembangkandanmeningkatkanaksespermodalan



bagiwanitawirausahaskalamikro.

4.VisidanMisiKopwanDharmaSrikandi

VISI:

TerwujudnyaKopwanDharmaSrikandiygmandiri,majudanberdaya

saingtinggimenujutercapainyakesejahteraananggota.

MISI:

1.PercepatanpengembanganusahaKopwanDharmaSrikandi.

2.Meningkatkanlayananterhadapanggota.

3.MeningkatkankualitasSDM Pengurus,PengawasKaryawanserta

anggota.

4.Menumbuhkembangkanusahaproduktifanggota.

5.Menjalinhubungandgpihakketigasecarafisikdanfinancial.

B.TUJUAN

Tujuanpendiriankoperasiwanita(kopwan)DharmaSrikandiadalah

untukmeningkatkanpendapatananggotakoperasiyangmemilikikegiatan

usahaproduktif,melaluikegiatansimpanpinjam yangbersifatprofesional

kepadaanggotadengantingkatbungayanglebihmurah,pelayananyang

cepatdanproseduryangmudah. Anggotakoperaimeliputiperorangan

danbadanhukum koperasi,perorangansebagaianggotakoperasiyaitu

orangyangsecarasukarelamenjadianggotakoperasidanbadanhukum

koperasiyaitukoperasiyangmenjadianggotayangmemilikilingkupyang



lebih luas.Yang dapatmenjadianggota koperasiadalah setiap warga

negaraindonesiayangmampumelakukantindakanhukum yangmemenuhi

persyaratansebagaimanaditerapkandalam anggarandasar.Koperasidapat

memilikianggotaluaryangpersyaratanhakdankewajibankeanggotaannya

ditetapkandalam anggarandasar,ketentuankeanggotaankoperasiadalah

sebagaiberikut:

1. Keanggotaankoperasididasarkanpadakesamaankepentingan

ekonomidanlingkupusahakoperasi.

2. Keanggotaan koperasidapatdiperoleh atau diakhirisetelah

syaratsebagimanadiaturdalam anggarandasardipenuhi.

3. Keanggotaan koperasi tidak dapat di pindahtangankan.

(muljono,2012)

4.LetakGeografis

LetakKopwan DharmaSrikandiyaitu diKecamatan Marabahan

lebihtepatnyadijalanEmpatJanuariKabupatenBaritoKuala,Kalimantan

Selatan.KantorKopwanDharmaSrikandiberadadibelakangBankBRI

Cabang letak geografis dariKopwan Dharma SrikandiKecamatan

Marabahansangatlahstaregisdansangatmudahuntukdijangkauoleh

masyarakat.



JadwalKerjaKoperasiWanitaDharmaSrikandi

Tabel3.1

JadwalKerja

HariKerja Waktu Keterangan

Senin-Jum’at 08.00-15.00Wita Pagi-Sore

Keterangan:

SeninsampaiJum’atdimulaidaripukul08.00Witaseluruhanggotasudah

beradadikantorhinggapukul15.00Witajam kerjaberakhir.Padahari

SabtudanMinggukoperasilibursaatakhirpekan.

1.StrukturOrganisasi

b.Keanggotaan

StrukturOrganisasiKoperasiWanita Dharma SrikandiPeriode

Tahun2017-2019

Tabel4.2

JumlahAnggota



Tahun JumlahAnggota

2017 357Orang

2018 363Orang

2019 365Orang

Sumber:KoperasiDharmaSrikandi

2.SusuananKepengurusan

Tabel4.3

SusuananKepengurusan

No

.

Nama Jabatan Pendidikan

1. Ir.Hj.Zahrah Ketua S1

2. EkaPurwanti,SE Sekretaris S1

3. TriMaryani,SE Bendahara S1

3.SusunanPengawas



Tabel4.4

SusuananPengawas

No Nama Jabatan Pendidikan

1. Hj.Subiati,S.Ag,

S.Pd

Ketua S1

2. Hj.Normahayati,

S.Ag

Anggota S1

3. MahmudahLestari,

S.Pd

Anggota S1

Ruang lingkup kegiatan koperasiwanita Dharma Srikandi,

berikutpenjelasan mengenaipembagian tugasstrukturorganisasi

KopwanDharmaSrikandisebagaiberikut:

1)RapatAnggota

a.Rapatanggotamerencankankerjayang diadakansetiap tahun

sebelum dimilainya anggran baru ,untuk membahas dan

menetapkanrencanakerjasertarencanaanggarankoperasiuntuk

tahunberikutnya.

b.Rapatanggotabertanggungjawabdiadakansetiaptahunselambat

-lambatnya3bulantutupbukutahunan,untukmembahasdan

mengesahkan:



1.Laporanpertanggungjawabanpengurus

2.Laporanpertanggungjawabanpengurusdanpengawas

3.PembagianSHU

4.Pemberhentianpengurussertapengawas

c.Rapatanggotakhususdiperlukanuntukmengadakanperubahan

angarandasaratauanggaranrumahtangga.

d.Rapatanggotaluarbiasadiadakanataspermintaansetidaknya

10%darijumlahanggotaataskeputusanrapatpengurus

e.Rapat anggota berhak meminta keteranga dan pertanggung

jawabanpengurusdanpengawasmengenaipengelolaankoperasi.

2)Pengurus

Tugasdankewajibanpengurusantaralain:

a.Mengelolakoperasidanusahanya

b.Mengajukanrancanganrencanakerjasertarancangananggaran

pendapatandanbelanjakoperasi

c.Menyelenggarakanrapatanggota

d.Menyelenggarakandanmemeliharabuku-bukuorganisasikoperasi



e.Mengadakanlaporanmengenaihasilkegiatankoperasiminimal

satutahum sekali

f. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban

pelaksanaantugas

g.Mengupayakansupayaanggarandasar,anggaranrumahtangga

danperaturanlainyangberlakubisadijalankananggotadenganbaik

h.Wajibmenangggungkerugianyangdiakibatkankelalaian

3)Pengawas

Tugasdankewajibanpengawasantaralain:

a.Melakukanpengawasanterhadappelaksanaankebijaksanaandan

pengelolaan koperasisekurang-kurangnya tiga bulan atas tata

kehidupankoperasi

b.Membuatlaporantertulistentanghasilpengawasan.

5.RuanglingkupKegiatanUsaha

UnitusahayangadadiKoperasiWanitaArum Sariadalahsebagai

berikut:

a.Unitsimpanpinjam yaitumemberikanpelayananberupapenyaluran

pinjamandanakepadaanggotasebagaibagiandarikegiatanusaha

koperasiyangbersangkutan.JenissimpananyangadadiKopwanArum

sariantaralain:



1.Simpanan pokokadalah simpanan yang hanya dibayarsekalioleh

anggotayaitupadaawalkeanggotaankoperasi.Simpananinitidakdapat

diambiloleh anggota kecualianggota yang bersangkutan keluardari

koperasi.Besarnya simpanan pokok disepakatioleh seluruh anggota

koperasidanditetapkandalam ARTyaitumaksimalsebesarRp10.000,00

dasnselanjutnyafleksibel.

2.Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarsetiap bulan dan

besarnya simpanan wajib ditetapkan disepakatioleh seluruh anggota

koperasi.Simpananwajibtidakbisadiambilolehanggotakecualianggota

tersebutkeluardarikoperasi.besarsimpananwajibyangdisetorkanyaitu

minimalRp1.000,00danuntukselanjutnyafleksibel.

Pinjaman dapat diberikan kepada anggota dan non anggota

berdasarkansyaratdanketentuanyangadadiKoperasiWanitaDharma

Srikandi.Jumlah maksimalpinjaman Rp 10.000.000,00 dengan 12x

angsuranditambahsimpananwajibRp1.000,00dandipotongbunga

sebesar1,5% daribanyak pinjaman darihasiltersebutbesarjumlah

angsuranyangharusdibayarkansetiapanggota.

Tabel4.5

Keuangan/Permodalan

No Uraian

PosisiPer

2017 2018 2019



1. ModalSendiri

a.simp.Pokok

b.simp.Wajib

c.Cadangan

d.Donasi

17.715.000

211.782.000

284.396.123

328.883.399

18.015.000

245.914.000

344.753.183

328.883.399

18.160.000

277.352.000

392.883.399

328.883.399

Jumlah 842.776.522 937.565.582 1.016.417.7

24

2.

3.

4.

5.

ModalLuar

VolumeUsaha

TotalAsset

SHU

210.850.048

1.569.325.0

71

1.188.062.7

29

134.436.159

218.149.003

1.742.533.2

52

1.295.100.4

45

139.385.860

251.331.580

2.038.505.6

60

1.422.336.9

28

154.607.624

Sumber:KowanDharmaSrikandi

1.PembagianSisaHasilUsaha(SHU)

1).SHUdibagiberdasarkananggarandasar,sebagaiberikut:

a.CadanganKoperasi30%

b.CadanganTujuanResiko5%

c.JasaAnggota45%



d.DanaPendidikan5%

e.DanaPengurus5%

f.danaKaryawan5%

g.DanaSosial2,5%

h.DanaPembangunanDaerahKerja2,5%

2).Jasaaggotadiberikanberdasarkanjumlahsimpanananggota

dantransaksiusahaanggotapadakoperasi.

3).Cadangandigunakanuntukmenutupkerugian.

2.KegiatanUsaha

Kegiatanusahayangaktifmeliputi:

a.UnitUKM Mart

b.UnitSimpanPinjam

3.SaranaUsaha



Tabel4.6

SaranaUsaha

No

.

Uraian

(JenissaranaUsaha)

Jumlah

Status

Kepemilikan

1. BangunanKantor 1Unit MilikSendiri

C.HasilPenelitian

1.UpayaPemberdayaanKoperasiDharmaSrikandiUntuk
MeningkatkanKesejahteraanAnggota

Peran koperasiwanita (kopwan)dalam pemberdayaan anggota

yangpalingdominanadalahmemberikankreditmodalinvestasimaupun

modalkerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar

merupakananggotakelompokproduktifyaitupelakuUMKM dananggota

pada umumnya yang ingin mengembangkan usahanya atau memulai

usahamelaluiunitsimpanpinjam yangsebelumnyaseringterjeratoleh

parapelepasuangdenganbungatinggi.

Berdasarkanhasilpenelitianyangpenulislakukanmengenaiupaya

pemberdayaan Koperasi Dharma Srikandi Kecamatan Marabahan

kabupatenBaritoKualauntukmeningkatkankesejahteraananggota.Maka

diperolehdatadariRespondendaninforman,sebagaiberikut:



1.Responden(Pengurus)

Berdasarkan data yang diperoleh dariresponden yang telah

diwawancarai mengenai upaya pemberdayaan Koperasi Dharma

Srikandi Kecamatan Marabahan kabupaten Barito Kuala untuk

meningkatkankesejahteraananggotanya.Makadiperolehdatasebagai

berikut:

a.PemilihanAnggota

Koperasidiharuskan meningkatkan pelayanan kepada anggota-

anggotanya,mengingat pelayanan terkaitdengan adanya tekanan

persaingandariorganisasiperusahaanlain(non koperasi).Koperasi

haruslayakdanefisienmemberikanlayananyang dapatdinikmati

secara social ekonomi oleh anggota, disamping juga mampu

mengantisipasikan kemungkinan perubahan kebutuhan atau

kepentingandarianggota. 

b.PartisipasiAnggota

Partisipasianggota sangatlah penting bagikelangsungan dan

kesejahteraan anggota didalam koperasiitu sendiri.Partisipasi

anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan

paraanggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan

keputusan,penetapankebijakan,arahdanlangkahusaha,pengwasan

terhadap jalannya usaha koperasi,penyertaan modalusaha,dalam

pemanfaatanusaha,sertadalam menikmatisisahasilusaha.



Pendiriankoperasi ditujukanuntukmemenuhikebutuhananggota,

artinyaperusahaankoperasisejatinyamampu memenuhikebutuhan

anggotanya, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu

memenuhi kebutuhananggotanya,demikianpulasebaliknyaanggota

memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan

bertanggung jawab terhadap perusahaan koperasi dalam

bentuk kontribusiberbagaibentuksimpananmaupunikutmenanggung

resikousahakoperasi,serta secaraproaktifikutsertadalam berbagai

bentuk maupun proses pengambilan keputusan

usaha koperasi. Partisipasianggotadilandaskanpadaprinsipidentitas

gandanya (dualidentity),yaitu anggota sebagaipemilik,sekaligus

sebagaipengguna.Sebagaipemilik,anggota wajib berpartisipasi

dalam penyertaan modal,pengawasan dan membuatkeputusan;

sedangkan sebagai pengguna/pelanggan,anggota koperasi wajib

memanfaatkanfasilitas,layanan,barang, maupunjasayangdisediakan

oleh koperasi. Derajat ketergantungan antara anggota

dengan perusahaankoperasiatausebaliknyaakanmenentukanbaik

buruknyaperkembangan organisasimaupunusahakoperasi.

PemberdayaananggotaKoperasiWanitadiDharmaSrikandiyaitu

dengancaramemberikansaranadanfasilitasuntukkepadaanggota,

salahsatukegiatannyasepertikegiatansimpanpinjam.Kegiatansimpan

pinjam merupakanpenyaluranpinjamandanakepadaanggotasebagai

bagian darikegiatan usaha koperasiyang mana dana tersebutbisa



digunakansebagaimodalusahamereka.

Upaya yang dilakukan oleh Kopwan Dharma Srikandi dalam

memberdayakananggotanyaselaindengansimpanpinjam yaitudengan

meyediakanberbagaimacam sembakokhususuntukseluruhanggota

agarparaanggotatidakperlumembelisembakodipasardanpembayaran

bisadilakukansebulansekaliuntukmeringankanpengeluaransehari-hari

sehinggakesejahteraananggotaakantercipta.

c.Bonus

Tujuanumumnyaadalahuntukmembuatkesejahteraananggota

dankinerjaanggotalebihbaikdanstabilsehinggamenguntungkan

pihakkoperas.Rewarddanpunishmentadalahhalyangdipakaidalam

menggerakkananggotauntukbekerjabersamadikoperasi.

Bonus biasa diadakan pada akhirbulan maka para anggota

dituntutuntukberbelanjadidalam UKM Mart setiapanggotayang

berbelanjapalingbanyakakandiberikanbonus,diserahkanpadasaat

pelaksanaan RAT. Anggota yang berbelanja dengan kelipatan

Rp.100.000,akanmendapatkankupondanakandiundipadasaatRAT.

2.Informan(Karyawan)

a.Informanpertama

Nama:EkaPurwati,S.E

Pendidikan:S1

Alamat:Jl.AesNasutionKomplekIndahAsri3Marabahan



EkaPurwati,S.Etelahbekerjadanmenjadianggotakopwandi

DharmaSrikandisekitarkuranglebih5tahun.Saatinitelahmenjadi

anggota tetap dikopwan Dharma Srikandidengan menjabat

sebagaiengelolaUSP.

b.InformanKedua

Nama:Neciya

Pendidikan:SMK

Alamat:Jl.PanglimaBaturKecamatanMarabahan

Neciya telah bergabung dikopwan Dharma Srikandidan

menjadianggotatetapkarenatelahbergabungsekitarkuranglebih

3tahun.Jabatanyangsedangdipegangadalahsebagaipengelola

USPbersamaibuEkaPurwati.

c.InformanKetiga

Nama:Hikmah

Pendidikan:SLTA

Alamat:Jl.PanglimaBaturKecamatanMarabahan

HikmahtelahbegabungdikopwanDharmaSrikandisekitar

kuranglebih3tahundanmenjabatsebagaiengelolaWaserdadi

DharmaSrikandidantelahmenjadianggotatetap.



2.Kendala-Kendala Yang DihadapiDalam Upaya Pemberdayaan
UntukMeningkatkanKesejahteraanAnggota

Sebagianbesaranggotabelum mampuberkontribusisecara

maksimaldalam pembangunan ekonomi.Peran koperasiadalah

mempersatukankekuatan-kekuatankecil,dihimpundalam wadah

organisasi,sehinggaeksistensinyadapatdiakuisecaranasionaldan

dapatmemperoleh akses yang besardalam mengembangkan

potensiekonominya.Bantuan kredit,pemasaran,dan pembinaan

UMKM dan koperasiyang produktif sangat diperlukan untuk

kelangsunganusahanya.

Kendala yang sering ditemui guna mensejahterakan

anggotanya,sebagaiberikut:

a.Sebagianbesaranggotalebihmemilihberbelanjadipasarataudi

minimarketdaripadadiUKM MartdikoperasiDharmaSrikandi.

b.Anggotayangmelakukansimpanpinjam masihkurangbanyak.

c.Padasaatwaktupembayaranatauangsuranpinjamantelahtiba

masihbanyakanggotayangbelum bisamembayar.

d.Kurangnya bantuan modaldaripemerintah terhadap kopwan

DharmaSrikandi.

Salah satu kendala Kopwan adalah lemahnya sumberdaya

koperasiwanitasehinggamasihberatuntukdisandingkandengan

swasta.Halitudiperberatlagidenganpermodalansangatminim,

bagaimana bisa memberikan kontribusiyang besarjika hanya



mengandalkansimpanananggota.Intensitaspertemuananggota

yangsangatminim hanya1bulansekalimenjadifaktorlainyang

menyebabkanlambatnyaperkembanganKoperasiWanita.

Kurangnya kesadaran sebagian anggota yang kurang mampu

berperanaktifdalam produktifitaskeanggotaansedangkandiDharma

Srikandi telah cukup melengkapi kelengkapan sembako guna

meringankanbiayapengeluarananggotauntukmemenuhikebutuhan

rumahtangganya.Halinimenunjukanbahwatingkatpartisipasikerja

anggotamasihtergolongrendahjikaSDM yangtlahdisediakanDharma

Srikandidariseluruhanggotatersebutdiperdayakandandimanfaatkan

dengansebaikmungkindapatmemberikanhasilyangmenjanjikandan

denganmudahmeningkatkankesejahteraananggotanya.




