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A.LatarBelakangMasalah

Kemiskinanadalahpersoalankulturaldanstrukturaldenganfaktorpenyebab

dan kendala yang tidak tunggal,antara lain keterbatasan untuk memperoleh

pendidikan,memperolehaksesekonomi,berorganisasidanlainsebagainyamasih

tetapberlaku(Anniswati,2000).Budayatradisionalyangberideologipatriakidimana

adaketimpangangenderdalam aspekkehidupanmerupakankondisiutamayang

mengantarkanperempuanpadaketidakberdayaanekonomiyangberkepanjangan.

Sebagianperempuan,untukmenjagakelangsunganhidup melibatkandiridalam

berbagaiusahaproduktifdanbergabungdalam wadahekonomiyangmemiliki

legalitassepertikoperasi(Yuliana,2012).

Koperasimenciptakanpeluangbagiperempuanuntukmembantudirisendiri

dantidakbanyakterhambatolehideologipatriakiyangmengunggulkanpria,karena

dalam koperasi,semuaanggotamempunyaihakdankewajibansama.Koperasi

berperanstrategismemberdayakanperempuan,dandengankoperasiperempuan

dapatmembuktikankompetensidankelebihannya,sebagaimanaditunjukkanoleh

keberhasilanbeberapakoperasidanUMKM yangdikelolaperempuantanpaharus

mengorbankanperannyasebagaiiburumahtangga.

FirmanAllahSWTdalam Al-qur’ansurahAl-baqarahayat2yangberbunyi

ۛ َنيِقَّتُمْلِّل ىًدُه ۛ ِهيِف َبْيَر اَل ُبَٰتِك َكِلَٰذ

Artinya:Kitab(AlQuran)initidakadakeraguanpadanya;petunjukbagimerekayang



bertakwa,

Koperasiadalah suatu usaha bersama yang bergerak dalam bidang

perekonomian,beranggotakanmerekayangumumnyaberekonomilemahyang

bergabung secara sukarela dan atasdasarpersamaan hakdan berkewajiban

melakukansuatuusahayang bertujuanuntukmemenuhikebutuhan-kebutuhan

paraanggotanya”.Dengandemikiankoperasimemilikijatidiriuntukanggotaserta

dalam menjalankankegiatannyaberpedomanpadaprinsip-prinsipkoperasi.

Dalam Undang-Undang Dasar1945 khususnya pasal33 ayat1 dalam

Kartasapoetra(2007:7)dinyatakanbahwa“perekonomiandisusunsebagaiusaha

bersamaberdasaratasasaskekeluargaan”.Menurutpenjelasanpasaldiatas

bahwaperusahaanyangcocokadalahkoperasikarenadidalamnyamengutamakan

kemakmurananggotapadakhususnyadanmasyarakatpadaumumnya.Fungsi

dan peran koperasiadalah membangun dan mengembangkan potensidan

kemampuanekonomianggotapadakhususnyadanmasyarakatpadaumumnya

untukmeningkatkankesejahteraanekonomidansosialnya,berperansertasecara

aktifdalam upayamempertinggikualitaskehidupan manusiadan masyarakat,

memperkokoh perekonomian rakyatsebagaidasarkekuatan dan ketahanan

perekonomianNasionaldengankoperasisebagaisokogurunya.

PerempuanmerupakanmakhlukTuhanyangmempunyaikeunikantersendiri,

sepertidariasalkejadiannya,kadarrasionalitasnya,kodratnyasampaipadaperan-

perannyadalam rumahtangga.Perempuandigambarkanmempunyaisifathalus,

lembut,sabar,sertapandaimeredam gejolak.Sementaraitutidaksedikitpula

pandanganpadakaum perempuantentangperandankemampuannyahanyapada

lingkup domestik saja (rumah tangga). Realitas ketidakadilan bagi kaum

perempuanmulaidarimarginalisasi,makhlukTuhannomordua,separuhhargalaki



-laki,sebagaipembantu,tergantungpadalaki-lakidanbahkanseringdiperlakukan

dengankasaratausetengahbudak.Termasukkondisidanposisiperempuandi

Indonesia masih jauh tertinggaldibandingkan laki-lakidalam berbagaiaspek

kehidupan,antaralaindibidangsosial,politik,ekonomi,pendidikan,danbudaya.

Koperasiwanitaberkembangdankonsistendalam menjalankanprinsipdan

nilai-nilaikoperasi.Koperasiwanita pada umumnya memilikikegiatan yang

diorientasikankepadapemenuhankebutuhandanpemecahanpersoalanwanita

baik yang bersifatkonsumtif,produktifmaupun kesehatan reproduksi.Peran

koperasiwanita(kopwan)dalam pemberdayaanperempuanyangpalingdominan

adalahmemberikankreditmodalinvestasimaupunmodalkerjapadaanggotapada

khususnyayang sebagianbesarmerupakananggotakelompokproduktifyaitu

pelakuUMKM danmasyarakatsekitarpadaumumnyayanginginmengembangkan

usahanyaataumemulaiusahamelaluiunitsimpanpinjam,yangsebelumnyasering

terjeratolehparapelepasuangdenganbungatinggi.

Peran Kopwan lainnya dalam pemberdayaan perempuan antara lain

memberikanpelatihan,konsultasiusaha.Disisilain,peranpentingkoperasiwanita

dalam peningkatankesejehteraananggotamerupakantujuanutamayangharus

dicapai. Pemberdayaan karakter bisnis kopwan, program pendidikan dan

sosialisasiharusmenjadibagianyangtidakterpisahkandalam organisasidan

praktekbisniskopwan.

KoperasiwanitaDharmaSrikandimerupakansalahsatuKoperasiSimpan

Pinjam Wanita baik anggota maupun masyarakat umum, tumbuh dan

berkembangnyaKopwanberawaldariarisanrutinanggotaDharmaWanitadisetiap

unitDharmaWanitaKabupatendengankeinginanberkoperasiyangdatadiakui

keberadaannyadanataskesepakatanbersamayangdiprakarsaiolehibuketuaDW



TkIIBatolamakapada6juni1995terbentuklahKopwanDharmaSrikandiyang

berlokasidiJl.EmpatJanuariKecamatanMarabahanKabupatenBarito Kuala

ProvinsiKalimantanSelatan,Kopwantelahdinyatakanberbadanhukum dengan

No.2148/BH/IXtanggal31Oktober1995.

HalinilahyangmembuatpenulistertarikuntukmenjadikanKopwanDharma

Srikandisebagaiobjek penelitian,karena didalam Kopwan tersebut lebih

menonjolkan peranan wanita sebagaifasilitatoryang berperan sangatpenting

dalam upaya pemberdayaan Kopwan untuk mensejahterakan perekonomian

masyarakatmaupunanggotanya.Wanitatidakhanyasebagaiiburumahtangga

tetapikoperasibisamembuktikankeunggulannyamemberdayakanwanitasebagai

pionerdalam membantuusahamikrodiwilayahnya.Selainitu,penelitianupaya

pemberdayaan koperasiwanita Dharma Srikandibelum pernah dilakukan oleh

MahasiswaUINANTASARIBANJARMASIN.

EksistensikoperasiwanitadiIndonesiacukupsignifikanwalaupuntidak

banyakkoperasiwanitayangbesar,tetapikoperasiwanitamampumembantu

pemerintah dalam mengatasimasalah-masalah nasionalsepertimengurangi

pengangguran,perbaikan kesehatan,peningkatan pendidikan dan mengatasi

masalahgender.Keberdayaanperempuandibidangekonomiadalahsalahsatu

indikatormeningkatnyakesejahteraan.Saatperempuanmenjadikaum terdidik,

mempunyaihak-hakkepemilikan,danbebasuntukbekerjadiluarrumahserta

mempunyaipendapatan mandiri.Inilah tanda kesejahteraan rumah tangga

meningkat.

Disisilain,peranpentingkoperasiwanitadalam peningkatankesejehteraan

anggotamerupakantujuanutamayang harusdicapai.Pemberdayaankarakter

bisniskopwan,program pendidikandansosialisasiharusmenjadibagianyang



tidakterpisahkandalam organisasidanpraktekbisniskopwan.Olehkarenaitu

peningkatankesejahteraananggotadenganmodelpemberdayaanwanitaproduktif

denganmelibatkankoperasiwanitasebagaifasilitatorsangatdiperlukan.

“UPAYAPEMBERDAYAANKOPERASIWANITADHARMASRIKANDIUNTUK

MENINGKATKANKESEJAHTERAANEKONOMIANGGOTADIKECAMATAN

MARABAHAN”

B.RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangtersebut,makadapatdirumuskansuatumasalah

sebagaiberikut:

1.Bagaimana upaya pemberdayaan Koperasi Dharma Srikandi untuk

meningkatkankesejahteraananggotanya?

2.Bagaimana kendala-kendala yang dihadapidalam upaya pemberdayaan

untukmeningkatkankesejahteraananggotanya?

C.TujuanPenelitiandanKegunaanPenelitian

a.TujuanPenelitian

Adapuntujuanpeneitianyangingindicapaisebagaiberikut:

1.Untuk mengetahuistrategidalam upaya meningkatkan pemberdayaan

perempuanpekerjanya.

2.UntukmendeskripsikanbagaimanakendalaKopwandalam memberdayakan

kesejahteraananggota

b.KegunaanPraktis



Daripenelitian inidiharapkan dapatmemberikan informasidan

masukan kepada anggota maupun masyarakatagardapatmeningkatkan

perekonomian serta mengurangiangka kemiskinan sehingga terciptanya

kesejahteraanekonomidimasyarakat.

D.DefinisiOperasional

Untuk memberikan pemahaman lebih jelas, ada beberapa definisi

operasionalsebagaiberikut:

1.Dalam pemberdayaan Kopwan guna meningkatkan kesejahteraan

perekonomiandanmenumbuhkembangkanusahaproduktifanggota.

2.Koperasiberperanstrategismemberdayakanperempuan,denganadanya

koperasiperempuandapatmembuktikankompetensidankelebihannya.

E.KajianPustaka

Sebelumnyasudahadabeberapapenelitianyang telahditelitimengenai

Ekonomidan Bisnis yang berkenaan dengan pemberdayaan Kopwan guna

meningkatkanekonomimasyarakatpernahdilakukanoleh:

1. Indah Anisykurlillah,Lyna Latifah (2013)dengan jurnalnya yang berjudul

“ModelPemberdayaan Pemberdayaan KoperasiWanita SebagaiUpaya

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan pengklasifikasian

Penelitian initelah mengidentifikasibeberapa kuncidaripemberdayaan

kopwan,antara lain:(a)Pola penerimaan anggota yang selektifdengan

orientasipada calon anggota yang potensialusaha produktifnya,(b)

Transparansi.



2. AleriaIrmaHatneny(2017)denganjurnalnyayangberjudul“KoperasiWanita

danPemberdayaanPerempuandalam MenumbuhkanEkonomiKerakyatanDi

KotaMalang”.Menyimpulkanbahwakoperasiwanitamempunyaikarakteristik

khasyangberbedadengankoperasipadaumumnyasehinggamembutuhkan

pendekatan strategipengembangan yang berbeda pula.Halinitak bisa

terlepas darikarakteristik anggotanya didominasiibu rumah tangga

menyebabkankeunggulantersendiridibandingkankoperasilain.

F.SistematikaPenulisan

Formatbagianskripsiyangmerupakanlaporanhasilpenelitian,makaakan

dibagikedalam beberapababsebagaiberikut:

BABIPENDAHULUAN

Padababiniakanmembahastentanglatarbelakangmasalah,rumusan

masalah,tujuandankegunaanpenelitiansertasistematikapenulisan.

BABIITINJAUANPUSTAKA

Babinidiarahkanpadapenyajianinformasiterkaitteoriyangmendukung

fokuspenelitian.Teoriyangdigunakankerangkapemikirandanhipotesis.

BABIIIMETODEPENELITIAN

Babinimemuaturaiansecararincitentangmetodedanlangkah-langkah

penelitian yang meliputipendekatan dan jenis penelitian,subjek dan lokasi

penelitian,sumberdata,prosedurpengumpulandata,danteknikanalisisdata.

BABIVHASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

Padababiniakanmemaparkanhasilpenelitiandisajikandalam bentukpola,

tema,kecenderungan dan motifyang munculdaridata.Bisa juga berupa



penyajian kategori,system klasifikasidan tipologi.Kemudian dalam bagian

pembahasan akan dibahasketerkaitan antarakategori-kategoridan dimensi-

dimensi,posisihasilpenelitianterhadapteori-teoridanhasil-hasil.

BABVPENUTUP

Sebagaibabterakhirpenutupberisitentangkesimpulanhasilpenelitianyang

telahsdilakukan,saran-saranyangdiberikankepadaobjekpenelitian.


