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KATA PENGANTAR 

 

Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global telah mengakibatkan dampak yang besar pada berbagai 

aspek perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah sektor keuangan, dimana 

debitor mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban pembiayaan mereka sementara lembaga keuangan 

mengalami kesulitan untuk menyalurkan pinjamannya. Hal ini dialami oleh seluruh lembaga keuangan, baik 

bank maupun non-bank. 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan non-bank yang banyak melayani usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) juga terdampak secara signifikan. Dengan melemahnya kemampuan anggota 

koperasi untuk membayar pinjaman dan menyimpan dana mereka di koperasi, KSP mengalami 

peningkatan non-performing loan (NPL) dan penurunan likuiditas yang kemudian mengganggu operasional 

dan menyebabkan pelemahan pada KSP di Indonesia. 

Mengingat besarnya dampak COVID-19 pada sektor keuangan, US Agency for International 

Development (USAID) melalui program Economic Growth Support Activity (EGSA) mendukung upaya 

Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji lebih dalam dampak pandemi terhadap likuiditas dan 

kelanjutan operasional KSP. Kajian ini mendeskripsikan secara detil model pendekatan identifikasi 

dampak pandemi COVID-19, menganalisis karakter spesifik dari sistem operasional KSP yang diteliti, dan 

mendata dampak tantangan yang dihadirkan oleh situasi pandemi kepada KSP dengan karakteristik yang 

berbeda. Kajian ini dipersiapkan melalui proses partisipatif yang melibatkan sejumlah KSP di provinsi Jawa 

Timur dan Sulawesi Selatan. Didukung dengan ulasan kepustakaan yang relevan, kajian ini menyimpulkan 

pengalaman dari berbagai KSP, intervensi pemerintah baik di pusat maupun daerah, dan masukan untuk 

kebijakan pemerintah yang dapat mendukung pemulihan KSP dari dampak pandemi COVID-19 yang 

berlangsung cukup panjang.  

Saya mewakili USAID EGSA dengan bangga mempersembahkan hasil kajian serta rekomendasi kebijakan 

dalam laporan yang berjudul Studi Diagnostik Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Terdampak Pandemi 

COVID-19.  

Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas kerja sama dan 

komitmennya sehingga kajian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan 

kepada pengurus dan anggota KSP yang bersedia terlibat dalam kajian ini, dan Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang telah mendukung terlaksananya kajian ini Saya yakin kajian 

ini akan dapat memberikan masukan berharga kepada Pemerintah Indonesia dalam pertimbangan 

pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan untuk mendukung keberlangsungan KSP di Indonesia. 

 

Jakarta, 30 April 2021 

Renata Simatupang 

Chief of Party USAID EGSA 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Wabah Coronavirus Disease (COVID-19) yang saat ini melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu telah 

mengakibatkan banyak kerugian di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% di kuartal II-2020. Angka ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 sebesar 2,97% dan 5,05% di 

kuartal II-2019. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 

berkisar -1%. Saat ini pemerintah telah mengalokasikan belanja tambahan sebesar 405 triliun rupiah di 

berbagai sektor sebagai respon terhadap dampak COVID-19, hal ini berdasarkan Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), ikut 

terdampak dari meluasnya wabah ini di beberapa provinsi besar di Indonesia. Pandemi ini ikut 

memengaruhi likuiditas dari koperasi simpan pinjam. Banyaknya daerah yang menerapkan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) menyulitkan koperasi untuk melakukan penagihan bagi para anggotanya.  

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah mengalokasikan 

dana sebesar Rp2 triliun sebagai bentuk bantuan likuiditas bagi koperasi-koperasi besar yang bernaung di 

bawah pembinaan Lembaga Penjamin Dana Bergulir (LPDB). Namun, jumlah tersebut belumlah cukup 

untuk membantu semua koperasi, mengingat banyaknya jumlah koperasi di Indonesia yang saat ini 

menjadi soko-guru bagi perekonomian negara. Menurut data terakhir dari Kementerian Koperasi dan 

UKM, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 126.000 unit. 

Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan USAID Economic Growth for Support Activity 

(EGSA) berencana untuk memberikan dukungan selama penanggulangan wabah ini dalam bentuk sebuah 

kajian yang berisi analisis untuk koperasi-koperasi lain yang tidak mendapatkan bantuan di bawah naungan 

LPDB.  

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang studi likuiditas koperasi yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM, 

USAID EGSA akan melaksanakan kajian yang berisi analisis untuk KSP yang tidak mendapatkan bantuan di 

bawah naungan LPDB.  

Tujuan keseluruhan kegiatan ini adalah 

1. memberikan dukungan data dan analisis dalam pengambilan kebijakan untuk koperasi yang tidak 

bernaung di bawah bimbingan LPDB. Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan fasilitasi 

kebijakan di masa mendatang, 

2. memberikan gambaran secara umum tentang skema usaha dan langkah-langkah yang diambil 

koperasi terdampak wabah ini, dan 

3. mendukung koperasi dengan analisis yang kuat untuk melakukan restrukturisasi usaha dalam 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  
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Tujuan umum penelitian ini adalah 

1. mendapatkan data dan informasi dari koperasi responden terkait kinerja keuangan dan usaha 

koperasi selama masa pandemik COVID-19, 

2. mendapatkan data sekunder dari koperasi responden untuk mengetahui tingkat likuiditas 

koperasi sebelum dan selama masa pandemik COVID-19. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah 

1. memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan dan 

penguatan kepada koperasi yang terdampak pandemik COVID-19, dan 

2. memberikan rekomendasi kepada pelaku koperasi untuk mengambil kebijakan internal terkait 

pengendalian likuditas agar dapat bertahan dan mampu tumbuh di masa pandemik COVID-19. 

OUTPUT 

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan output sebagai berikut. 

1. Rekomendasi Kebijakan 

Pemerintah pusat dan daerah memiliki alasan yang mendasar dan objektif dalam menentukan 

prioritas kebijakan untuk membantu koperasi dalam melakukan pemulihan likuiditas jangka 

panjang. 

 

2. Rekomendasi Instrumen Asesmen Likuiditas KSP 

a. instrumen penilaian kinerja manajemen, dan 

b. instrumen penilaian kinerja keuangan. 
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LANDASAN PEMIKIRAN 

ANALISIS KUALITATIF LIKUIDITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 

Pertumbuhan ekonomi nasional sudah melemah di awal 2020. Tiba-tiba di pertengahan Februari tersiar 

berita tentang adanya penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 dari Wuhan, Tiongkok yang 

sempat menahan pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek, bahkan beberapa kali mengalami tren 

negatif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Ketika Presiden Indonesia 

mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia di pertengahan Maret, nilai tukar rupiah terhadap 

dolar turun drastis (anjlok) hingga menembus di atas Rp15,000. Lalu sepekan kemudian, diumumkan 

secara masif ke seluruh instansi baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan kerja dari rumah. 

Praktis di bulan Maret awal kemandekan ekonomi telah dimulai. 

 

Sejak bulan Maret, ekonomi Indonesia dan dunia mulai berubah. Seluruh transaksi baik di sektor 

keuangan maupun perdagangan/investasi mengalami kemandekan (stagnasi) atau penurunan (decline). 

Pada saat sektor riil sedang decline ada informasi tentang relaksasi kredit yang ditangkap oleh masyarakat 

umum sebagai pesan Program Bantuan (subsidi) dari pemerintah. Serta merta masyarakat sebagai debitur 

dan lembaga keuangan (LK) atau koperasi simpan pinjam (KSP) beramai-ramai menyatukan suara “tidak 

bayar kredit.” Sebagian besar menanggapi relaksasi sebagai pembebasan kewajiban sehingga malah 

menghindar dari LK/KSP-nya. Kondisi ini semakin mempersulit dan memperparah keadaan karena 

LK/KSP sulit untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kondisi nasabah/anggotanya. 

MISMATCH 

 

Praktis di bulan April, LK/KSP memasuki era baru, yaitu era mismatch. Mismatch yang berupa 

ketidaksesuaian, ketidakcocokan, dan ketidakseimbangan dana semakin marak terjadi baik di LK maupun 

KSP. Adanya kecenderungan penarikan dana secara masif tanpa disertai dengan adanya penghimpunan 

dana yang memadai akan menimbulkan kesulitan dana berupa deficit cash flow di lembaga keuangan. 

Situasi yang lebih mengarah kepada ketidakpastian akan menimbulkan sikap spekulatif bagi sebagian besar 

masyarakat. Sikap kekhawatiran adanya lockdown akan menimbulkan panic buying, ketidakpastian waktu 

pemberlakuan kondisi darurat akan mendorong penggunaan dana kas yang berlebihan sebagai sikap 

berjaga-jaga.  

 

Inti dari seluruh kebijakan dan keputusan berorientasi pada 

masalah likuiditas. Individu perlu memegang dana tunai 

untuk keperluan pribadinya, rumah tangga perlu dana tunai 

untuk belanja di warung tetangga ketika mal tidak 

beroperasi. Perusahaan sedang menyiapkan dana tunai 

untuk menggaji karyawan dan persiapan Tunjangan Hari 

Raya (THR)-nya, para pedagang memerlukan uang tunai 

untuk membeli persediaannya karena supplier tidak lagi 

menerima pembayaran tempo. Hal ini sangat relevan 

terutama untuk lembaga keuangan yang sangat 

membutuhkan dana segar untuk menjaga reputasinya di 

mata nasabah dan masyarakat umum. 

Mismatch adalah 

ketidakseimbangan antara 

kecenderungan penarikan dana 

secara masif tanpa disertai 

penghimpunan dana yang 

memadai. 
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Kesiapan LK/KSP menghadapi krisis sangat teruji pada saat ini. Mereka yang memiliki pengetahuan dan 

kesadaran risiko akan mengambil tindakan lebih cepat dan sistematis dibandingkan dengan mereka yang 

tanpa persiapan. LK/KSP yang tidak siap akan mampu menyelesaikan permasalahan mismatch ini dengan 

aman dan selamat sampai berakhirnya krisis, tetapi biayanya akan mahal sekali, misalnya dengan menjual 

aset dengan harga di bawah pasar atau meminjam ke lembaga lain dengan cost of money yang tinggi.  

 

Ada tiga posisi lembaga keuangan dalam menghadapi era mismatch ini, yaitu: 

 

Well Prepared: Mereka sudah memiliki mitigasi risiko yang baik, misalnya memiliki standby loan dari 

lembaga keuangan lain atau memiliki aset likuid yang memadai (bank, surat berharga, persediaan, logam 

mulia, dsb.). Dengan demikian, kondisi mereka relatif stabil, terkendali, dan tidak memerlukan pengajuan 

pinjaman baru ke lembaga keuangan lainnya.  

 

Out of control: Lembaga keuangan (LK) ini tidak 

memiliki sense of risk, sehingga pengendalian likuiditas 

tidak dapat dikontrol dengan baik. Tidak ada mitigasi 

risiko, terutama risiko likuiditas, namun masih memiliki 

nama baik dan reputasi yang baik sehingga lembaga 

keuangan lain masih bersedia untuk membantu 

memberikan pinjaman. 

 

Broken: Lembaga keuangan ini kolaps alias default 

karena sebelumnya memang sedang bermasalah, 

terutama masalah keuangan yang disebabkan 

manajemen yang buruk. Misalnya: mereka memiliki 

kredit fiktif, fraud, dan sebagainya yang menyebabkan 

likuiditas mereka sudah terganggu sejak sebelum 

adanya krisis akibat pandemi. LK ini tidak mampu 

menghimpun dana dari masyarakat akibat ketidakpercayaan publik, ditambah LK lain juga tidak percaya 

menempatkan dananya di LK ini. Kondisi LK yang bermasalah ini dapat semakin parah jika tidak ada 

penanganan yang serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau keterlibatan regulator untuk 

membantu mendampinginya. 

Secara umum, LK di bawah OJK akan relatif lebih aman karena adanya fasilitas seperti Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan LK lain yang dapat mendukung mekanisme 

penyelesaian krisis secara gradual melalui resolution and crisis management framework. 

 

3 posisi Lembaga Keuangan 

dalam menghadapi era 

mismatch: well prepared, out of 
control, dan broken. 
 
Koperasi yang sudah terlanjur 

masuk kategori broken akan 

sulit untuk mendapatkan fasilitas 

bantuan dari pemerintah. 
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METODOLOGI  

TAHAPAN STUDI 

Studi ini akan dilakukan dalam dua tahap agar terjamin data yang komprehensif dan akurat, yaitu:   

STUDI KEPUSTAKAAN 

Studi kepustakaan/literatur perlu dilakukan untuk mendapatkan studi likuiditas KSP tentang: sistem 

keanggotaan koperasi, kelembagaan koperasi, manajemen likuiditas, resiko likuiditas, infrastruktur 

kelembagaan koperasi, infrastruktur kelembagaan keuangan, dan kebijakan pusat dan daerah terkait 

koperasi. Beberapa informasi penting akan diperoleh dari hasil studi pustaka ini berupa hipotesis yang 

menjadi landasan dalam studi berikutnya, yaitu:  

1. hasil penelitian tentang koperasi,  

2. data sekunder, dan 

3. regulasi pemerintah mengenai koperasi. 

STUDI LAPANGAN 

Tahap kedua berupa survei terhadap sejumlah KSP yang terpilih sebagai sampel studi ini. Survei dilakukan 

melalui wawancara dan pengisian kuisioner oleh responden yang bertujuan untuk mendapatkan data-data 

primer. Untuk studi kasus akan dipilih delapan KSP yang terletak di dua provinsi. Tujuan survei untuk 

mengumpulkan data yang lebih menyeluruh dan terukur mengenai kinerja KSP serta kemampuannya 

untuk mengelola likuiditasnya secara berkesinambungan dalam melayani kebutuhan keuangan UMKM, 

terutama usaha mikro dan kecil.    

Dari KSP terpilih akan dilakukan survei dengan cara  

1. wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan pengelola, 

2. mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan, dan   

3. Focus Group Discussion (FGD) dengan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM di 

lokasi survei. Untuk mendapat informasi mengenai masalah yang dihadapi koperasi dalam 

pengelolaan koperasi, pelaporan, dukungan para pihak dan kerja sama antar koperasi, dsb. 

TEKNIK ANALISIS DATA SEKUNDER 

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tiga formulasi yaitu: 

 

1. Penilaian rasio likuiditas 

Rumus: 

        

  Kas + Bank 
 x 100 %   

  Kewajiban Lancar 
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2. Penilaian rasio rentabilitas 

Rumus: 

        

  

Sisa Hasil Usaha 

(SHU) Sebelum 

Pajak  x 100 %   

  Total Aset 

        

 

 

3. Penilaian rasio permodalan 

Rumus: 

        

  Modal Sendiri 
 x 100 %   

  Total Aset 

        

 

Analisis Perbandingan Pra dan Post Pandemi COVID-19 

Perbandingan hasil rasio keuangan akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi antara sebelum 

dan sesudah pandemi COVID-19.  Hasil perhitungan rasio keuangan di atas akan diperbandingkan antara 

rasio keuangan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. 

OBYEK PENELITIAN 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, studi ini akan difokuskan di 

koperasi level provinsi dan kabupaten. Berikut adalah informasi koperasi, yaitu: Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP)/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjadi objek studi tersebut.  

 

Tabel 1. Daftar Responden Jawa Timur 

NO TIPE NAMA KSP/USP ALAMAT LEVEL KOPERASI 

1. KSPPS Kanindo Jalan Raya Sengkaling No. 293, Dau, Malang Provinsi 

2. KSP 
Berkah Sesama Jawa 
Timur 

Jalan Simpang Panji Suroso-Terminal Arjosari Blok C 
6-7 Arjosari-Malang 

Provinsi 

3. KSP 
Sukses Karya 
Bersama 

Jalan  H.O.S. Cokroaminoto No. 30, Pucangsewu, 
Pacitan 

Kabupaten 

4. KSP Mulya Dana Mandiri Jalan Maghribi No. 31A Menadi, Pacitan Kabupaten  

5. KSP 
Usaha Kesejahteraan 
Keluarga  

Jalan Letjend S. Parman No. 44, Pucangsewu Pacitan Kabupaten  

6. KSP Sentosa Jalan Panglima Besar Sudirman No. 115, Pacitan Kabupaten  
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Tabel 2. Daftar Responden Sulawesi Selatan 

NO TIPE NAMA KSP/USP ALAMAT LEVEL KOPERASI 

1 KSP Malommo Jaya Abadi Jalan Jipang Raya Blok A3/26 Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan 
Provinsi  

2. KSP Dipar Jaya Jalan Pongtiku No. 47 Makassar, Sulawesi 

Selatan 
Provinsi  

3. KSPPS Bakti Huria Jalan Mallengkeri Raya No.34 Makassar, 

Sulawesi Selatan 
Provinsi  

4 KSP Gemilang Jalan Daeng Tata Raya, Ruko Arthalia No. 3A 

Makassar, Sulawesi Selatan 

Provinsi  

5 KSU Kopwan Tani Kartini Dusun Tuhalolo Desa Singa, Kec. Herlang, 

Bulukumba, Sulawesi Selatan 
Kabupaten 

6 KSU Chaerul Umam Jalan Jannaya Desa Lembana, Kec. Kajang, 

Bulukumba, Sulawesi Selatan 
Kabupaten  

7 Kopkar Sejahtera Gedung Ruko Kopkar Sejahtera  

Jalan Yos Sudarso No. 14, Bulukumba, 

Sulawesi Selatan 

Kabupaten  

Keterangan: 

Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Koperasi Karyawan (Kopkar) 
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TEMUAN AWAL PENELITIAN 

STUDI ANALITIK KUALITATIF 

Kondisi koperasi yang terdampak krisis pandemi saat ini berada pada tiga jenis, yaitu  

1. well doing, koperasi yang tetap dapat berjalan dengan baik, kondisi likuiditas relatif aman, dan tetap 

beroperasi sebagaimana sebelumnya, tetapi hanya terpengaruh pada sisi satu sisi transaksi saja, yaitu 

cash out. Koperasi ini menunda pembiayaan baru dan menunda pengeluaran-pengeluaran yang tidak 

penting (important) dan mendesak (urgent);  

2. wave and storm, koperasi yang mengalami penurunan mutasi signifikan pada sisi cash in dan cash out, 

yaitu adanya penarikan simpanan yang berlebihan dan tidak tersedianya stand by line yang memadai. 

Koperasi yang berada dalam badai dan ombak ini berada pada posisi yang sangat sulit. Koperasi ini 

memerlukan infrastruktur pendukung dan bantuan dari pihak luar/lain untuk dapat menyelamatkan 

perahu koperasi yang limbung; dan  

3. trend to default, koperasi yang sebelumnya sudah memiliki masalah internal yang cukup parah dan 

diperparah dengan krisis pandemi saat ini. 

 

Berdasarkan karakteristiknya hanya ada tiga model bisnis yang kondisinya masuk ke dalam jenis well 

doing, yang merupakan kategori pertama dalam kondisi koperasi, yaitu model bisnis (1) Credit Union, (2) 

Unit Simpan Pinjam dari Koperasi Karyawan (Kopkar), dan (3) Model Tanggung Renteng. Ketiga model 

bisnis ini memiliki sumber pendanaan yang relatif aman karena bersumber dari anggotanya sendiri dan 

disalurkan kepada anggota yang sebagian besar berpenghasilan tetap. Dengan demikian, kemungkinan 

terjadinya rush money sangat rendah dan pembayaran angsuran relatif stabil. Selain basis keanggotaan 

yang kuat, model bisnis ini sebagian besar memiliki leadership yang kuat, struktur manajemen yang 

memadai, dan anggota yang relatif lebih terdidik. Selain itu, memiliki tata-kelola (governance) dalam 

bidang transparansi laporan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas terjaga dengan baik. Walaupun ada 

sebagian kecil yang bermasalah, tetapi mayoritas jenis model bisnis ini relatif stabil.  

 

Ada dua model yang masuk ke dalam jenis wave and storm, yang merupakan kategori kedua dalam 

kondisi koperasi, yaitu model bisnis Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan KSP. Kedua model bisnis ini adalah 

Kuasi Bank, yaitu model bisnisnya berdasarkan pada mekanisme pasar dan keterikatan antara lembaga 

dengan anggotanya tidak berbasis pada kepemilikan (ownership), tetapi lebih kepada mekanisme pasar. 

Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan lingkungan eksternal akan langsung berdampak pada lingkungan 

internalnya. 

  

Jenis model bisnis kategori kedua ini 

sedang menghadapi terpaan masalah 

likuiditas yang luar biasa. Ada beberapa 

ciri khusus dari model bisnis kelompok 

ini, yaitu sumber dana mayoritas dari 

non-anggota, ada pinjaman dari lembaga 

keuangan, dan sumber penghimpunan 

dana jangka pendek. Ketika sumber dana 

dari bukan anggota, terutama para 

pengusaha yang saat ini membutuhkan 

Berdasarkan karakteristik model bisnis 

koperasi, yang masuk dalam kondisi well doing 

adalah Credit Union, Kopkar, dan model 

Tanggung Renteng, sedangkan yang masuk 

dalam kondisi wave and storm adalah BMT 

dan KSP. 



 

USAID.GOV  STUDI DIAGNOSTIK LIKUIDITAS KSP TERDAMPAK PANDEMI COVID-19     |     9 

dana tunai sangat besar maka akan terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Sementara sumber 

dana yang terikat sifatnya jangka pendek dan bersifat transaksional. Hal ini akan mendorong mutasi cash 

out menjadi besar. Adapun di sisi yang lain, sumber-sumber penggalangan dana masuk sulit dilakukan dari 

pihak ketiga seperti bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) walaupun masih ada kesempatan 

untuk mendapatkannya. Namun, persyaratan dan ketentuannya sangat ketat dan dengan biaya yang tinggi. 

Kondisi seperti ini yang dapat membantu adalah asosiasi/perhimpunan/lembaga pemerintah, dan partner 

strategis yang selama ini sudah terjalin. Bagi koperasi-koperasi yang tidak memiliki fasilitas standby line 

dan partner strategis akan masuk dalam kategori ketiga. 

 

Ada satu jenis model yang rentan masuk dalam jenis trend to default atau kategori ketiga dalam kondisi 

koperasi, yaitu Kuasi Bank. Model bisnis koperasi ini adalah seperti perbankan, yaitu sumber dana 

terbesar dari non-anggota, pinjaman bank, lembaga keuangan lain, dan pembiayaan diberikan dalam 

bentuk individual berbasis pada kelayakan ekonomis. Sasaran terbesar pembiayaan/pinjaman dari model 

bisnis ini adalah UKM. Model bisnis ini lebih dikendalikan oleh individual dan tidak didukung dengan 

adanya transparansi baik laporan maupun pertanggungjawabannya. Sebagian besar dananya disalurkan 

untuk investasi yang tidak mempertimbangkan manajemen portofolio.  

Koperasi di Indonesia terdiri dari tujuh model bisnis, yaitu Kuasi Bank, Credit Union, Kuasi Koperasi 

Kredit, Tanggung Renteng, Unit Simpan Pinjam, Kemitraan, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). KSP 

sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah perizinan Kementerian Koperasi dan UKM telah 

mengalami perkembangan yang pesat, baik dari sisi usahanya maupun jumlahnya. Dalam 

perkembangannya, telah terjadi diferensiasi dalam model usaha simpan pinjam di kalangan koperasi. 

Model usaha yang dimaksud adalah bagaimana koperasi memperoleh permodalan, cara penyaluran dana 

kepada anggotanya, dan cara penghimpunan dananya.  

Usaha simpan pinjam koperasi yang mampu bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang biasanya telah 

mengikuti suatu model usaha tertentu. Model usaha inilah  yang membedakannya dengan usaha simpan 

pinjam lainnya.  Usaha simpan pinjam yang mengelola dana dari masyarakat, biasanya memiliki pola 

tertentu mengenai sumber dana yang dipergunakan dan cara perolehannya. Pola tersebut meliputi 

kegiatan usahanya, sumber permodalan usaha yang diperoleh, sasaran pinjaman, teknik penyaluran 

dananya, dan sifat keanggotaannya. Dalam studi kasus ini, KSP/USP yang dipilih sebagai responden 

karakteristik yang dimilikinya berbeda-beda. Namun, keberlanjutan usaha mereka sudah teruji karena 

telah mampu bertahan lebih dari lima tahun dan aset serta anggota maupun calon anggotanya terus 

bertumbuh. 

Kegiatan usaha utama KSP/USP adalah menarik simpanan dari anggota sebagai modal awal dan 

menyalurkannya kembali kepada anggotanya. Dalam perkembangannya, untuk memperbesar volume dan 

omset usaha ada KSP/USP yang mencari sumber permodalan dari luar anggota dan menyalurkannya 

kepada non-anggota. Jenis usaha keuangan yang dijalankannya juga mengalami perkembangan, tidak hanya 

simpan dan pinjam tapi juga melayani jasa keuangan lainnya seperti jasa pembayaran (payment point), dan 

asuransi (simpanan penjaminan sosial) anggota. 

Sasaran pinjaman pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya. Dalam 

prosesnya karena perkembangan usaha yang meningkat dari segi skala dan volume usaha, beberapa 

KSP/USP pada akhirnya melayani masyarakat bukan anggota. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, terbukti dengan jumlah outstanding pinjaman yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
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Walaupun demikian, ada juga KSP/USP yang secara konsisten tetap mensyaratkan kepada masyarakat 

yang ingin mendapatkan layanan keuangannya harus menjadi anggota terlebih dahulu.   

Teknik penyaluran dana (skim) pinjaman ke anggota yang dilayaninya mengikuti suatu model yang sudah 

berkembang selama ini, yaitu (1) pinjaman individual dan (2) pinjaman berkelompok-tanggung renteng. 

Pinjaman individual adalah pinjaman yang diterima oleh anggota secara orang per-orang dan bertanggung 

jawab baik dalam transaksi maupun pembayarannya, sedangkan pinjaman kelompok-tanggung renteng 

adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota secara berkelompok dengan tanggung jawab 

pengembalian ditanggung secara bersama-sama. 

Keanggotaan dalam organisasi koperasi menjadi salah satu unsur penting pembeda dengan bentuk usaha 

lainnya. Sejatinya koperasi adalah organisasi dari anggota untuk anggota sehingga pelayanan koperasi pun 

terutama ditujukan bagi anggota. Namun, KSP/USP selalu berupaya untuk mencapai skala ekonomis  

dalam menjalankan operasi bisnisnya. Skala ekonomis biasanya akan tercapai jika pendapatan dari volume 

usahanya mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkannya. Usaha di sektor keuangan yang melayani 

usaha mikro dengan ciri pagu pinjaman tidak lebih dari Rp50 juta membutuhkan banyak klien untuk 

mendapatkan keuntungan.  Sementara itu,  biasanya anggota koperasi sendiri jumlahnya terbatas. Maka 

untuk mencapai skala ekonomi usaha yang menguntungkan bagi koperasi tersebut,  beberapa KSP/USP 

juga memberikan layanan keuangan kepada non-anggota.  

KSP/USP di Indonesia memiliki bentuk tersendiri dalam jasa layanan keuangan kepada masyarakat yang 

dilayaninya. Bentuk-bentuk jasa layanan keuangan tersebut adalah (1) kegiatan utama koperasi1, (2) 

sumber dana2, (3) sasaran pinjaman, (4) proporsi sumber dana, (5) teknik penyaluran, dan (6) sifat 

keanggotaan dapat membedakan antara model KSP/USP satu dengan lainnya. Tujuh jenis KSP/USP yang 

menjadi obyek studi kasus adalah sebagai berikut. 

1. Model Credit Union  

2. Model Kuasi CU 

3. Model Kuasi Bank  

4. Model Grameen  

5. Model Baitul Mal wa Tamwil 

6. Model USP-Swakelola 

7. Model USP-Swamitra 

 
1 Ada empat kerangka kerja sistem yang membagi dan membedakan antara model keuangan mikro satu dengan lainnya. 

Pertama, keuangan mikro menjadi intermediasi finansial atau penyediaan produk dan jasa keuangan seperti tabungan, 

pembiayaan, asuransi, dsb. Kedua, keuangan mikro menjadi intermediasi sosial atau proses pengembangan modal 

manusia dan sosial yang dibutuhkan oleh intermediasi finansial berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Ketiga, jasa 

pengembangan usaha atau jasa non-keuangan yang membantu pengusaha mikro. Meliputi: pelatihan bisnis, jasa 

pemasaran dan teknologi, pengembangan keterampilan, dsb. Keempat, layanan sosial atau jasa bukan keuangan yang 

memusatkan perhatian pada kesejahteraan pengusaha mikro. Meliputi: pelayanan kesehatan, pendidikan, dsb. Lihat di 

Joanna Ledgerwood,. Microfinance handbook, An Institusional and Financial Perspective. Internatinal Bank for 

Recontruction and Development. The Word Bank, (Toronto,  The World Bank, 2008) 75. 
2 Sumber dana menjadi salah satu unsur yang menentukan keberlanjutan dari usaha simpan pinjam. Sumber dana 

dapat berasal dari anggota maupun bukan anggota. Bentuk sumber dana berupa simpanan pokok, simpanan wajib, 

simpanan sukarela, modal penyertaan, hibah, dan pinjaman. 
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN RESPONDEN 

Gambar 1. Posisi Keuangan Koperasi Responden (Rerata per 31 Desember 2019) 

 

KSP yang mendapatkan izin operasional di tingkat provinsi dapat menyelenggarakan layanan kepada 

anggotanya di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koperasi tingkat provinsi pada umumnya 

memiliki lebih dari satu kantor layanan dan beroperasi lebih dari dua wilayah kabupaten/kota dalam satu 

provinsi. Grafik di atas memperlihatkan koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki rerata 

aset sekitar Rp18 miliar, piutang sebesar Rp14 miliar, hutang sebesar Rp15 miliar, modal sebesar Rp5 

miliar dan SHU kurang lebih Rp1 miliar. 

Jumlah keseluruhan responden dalam studi likuiditas adalah tiga belas koperasi yang terdiri dari enam 

koperasi di Jawa Timur dan tujuh koperasi di Sulawesi Selatan. Dari tiga belas koperasi responden, ada 

satu koperasi yang tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap sehingga tidak dapat dilaporkan dalam 

posisi keuangan rerata di atas. Koperasi responden adalah koperasi yang memiliki ijin di tingkat provinsi 

dan kabupaten. Ada tujuh koperasi tingkat kabupaten dan enam koperasi tingkat provinsi. Untuk melihat 

perbedaan karakter rerata posisi keuangan koperasi responden tingkat provinsi dan koperasi kabupaten 

dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Rerata Posisi Keuangan Koperasi Provinsi dan Koperasi Kabupaten 
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POSISI KEUANGAN 

RATA-RATA 
KOPERASI PROVINSI KOPERASI KABUPATEN 

Aset 34,801,646,706,33 1,338,687,157  

Piutang 25,358,396,365,67            1,194,701,262  

Hutang 26,251,578,003,00               697,688,564  

Modal 8,550,068,703,33               639,558,593  

SHU 1,887,131,665,67                 71,148,343  
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Koperasi provinsi rata-rata memiliki aset di atas Rp30 miliar, jumlah outstanding pinjaman juga di atas 

Rp25 miliar dengan jumlah modal yang dimiliki sebesar Rp8.5 miliar, dan tingkat SHU sebesar lebih dari 

Rp1.8 miliar. Koperasi tingkat kabupaten memiliki aset rata-rata Rp1.3 miliar, outstanding piutang Rp1.2 

miliar, dana pihak kedua dan ketiga sebesar Rp697 juta, rerata modal koperasi sebesar Rp629 juta, dan 

mendapatkan SHU sebesar Rp71 juta/tahun. 

KINERJA KEUANGAN KOPERASI RESPONDEN 

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 1995 tentang Peraturan Pelaksanaan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi pada pasal 14 menyebutkan bahwa KSP harus memperhatikan kesehatan dalam aspek 

permodalan, likuiditas, dan rentabilitasnya. Untuk melihat kinerja KSP responden akan dianalisis dari ketiga 

rasio di atas sesuai dengan Perpres, yaitu rasio modal, rasio likuiditas, dan rasio rentabalitasnya. 

Berikut kondisi kinerja koperasi responden di Jawa Timur, sebagaimana dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4. Rasio Kinerja Keuangan per 31 Desember 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

L = Rasio Likuiditas 

R = Rasio Rentabilitas  

M = Rasio Modal 

Kondisi kinerja koperasi di Jawa Timur sebelum pandemi COVID-19 relatif baik. Tingkat kemampuan 

koperasi dalam menghasilkan laba di angka 3% per tahun, ketersediaan likuiditas juga relatif baik masih di 

atas 20%, yaitu 36%. Rasio modal relatif masih sangat aman dengan rasio modal sebesar 42%, artinya 

hampir setengah dari aset yang dimiliki koperasi bersumber dari modal sendiri. Demikian juga 

ketersediaan rasio lancar, yaitu dana tunai dan simpanan di bank yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu 

saat diperlukan dalam waktu relatif singkat, lebih dari 30% dibandingkan dengan kewajibannya. Hal ini 

dapat diartikan setiap satu satuan hutang ditanggung oleh tiga satuan aset lancar yang dimilikinya. 

Tabel 5. Kinerja Keuangan Koperasi Responden di Sulawesi Selatan 

NO. NAMA KOPERASI L R M 

1 KSP Malommo 31,83% 16,98% 67,58% 

2 KSP Dipar Jaya 48,88% 4,65% 72,03% 

3 KSPPS Bhakti Huria 12,30% 0,97% 18,41% 

4 KSP Gemilang 33,63% 33,63% 48,53% 

5 Kopwan Tani 10,14% 10,14% 82,25% 

NO. NAMA KOPERASI L R M 

1 KSPPS Kanindo  29,26% 1,47% 21,79% 

2 KSP Berkah Sesama  34,13% 10,97% 26,94% 

3 KSP Sukses Karya Bersama 0,50% 2,59% 20,42% 

4 KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga 1,66% 5,59% 41,93% 

5 KSP Sentosa 125,50% -5,52% 92,08% 

6 KSP Mulya Dana 22,56% 2,13% 51,67% 

 RATA-RATA 36% 3% 42% 
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NO. NAMA KOPERASI L R M 

6 KSU Chaerul Umam 3,88% 3,32% 20,98% 

  RATA-RATA 23,44% 11,61% 51,63% 

Keterangan: 

L = Rasio Likuiditas 

R = Rasio Rentabilitas 

M = Rasio Modal 

 

Kondisi kinerja keuangan di provinsi Sulawesi Selatan terlihat lebih sehat dibandingkan dengan rerata di 

provinsi Jawa Timur. Rasio likuditasnya berada mendekati pada posisi ideal di angka 23,44% 

(Benchmark=20%). Rasio likuiditas yang lebih tinggi dari ketentuan otoritas ini menunjukkan sisi 

kemampuan dalam memenuhi kewajibannya cenderung lebih baik, tetapi posisi rasio yang tinggi akan 

mendorong tingkat efisiensi yang memburuk.  

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PASCA PANDEMI COVID-19 

Analisis kinerja keuangan pasca pandemi COVID-19 hanya dapat dilakukan untuk kasus koperasi 

responden yang berada di Jawa Timur karena KSP tingkat provinsi Jawa Timur sudah memiliki aplikasi 

program komputer akuntansi koperasi dalam operasional mereka. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi 

Covid-19 pun, laporan keuangan dapat dibuat melalui sistem atau aplikasi tersebut. Berbeda dengan 

koperasi di Sulawesi Selatan hanya ada satu koperasi yang memiliki aplikasi akuntansi koperasi dalam 

operasional mereka.  

Untuk koperasi tingkat kabupaten juga sama, untuk koperasi di Kabupaten Pacitan ada dua koperasi yang 

belum menggunakan aplikasi komputer dalam pembukuan mereka. Dengan demikian, konsekuensinya 

ketersediaan laporan di Provinsi Jawa Timur hanya ada dua KSP yang tidak dapat dianalisis, sedangkan 

koperasi di Sulawesi Selatan tidak ada yang dapat dianalisis pasca pandemi karena ketiadaan laporan 

keuangan terkini (per 30 Juni 2020). 

Tabel 6. Perubahan Posisi Keuangan Per 30 Juni 2020 

NO. NAMA KOPERASI KAS+BANK PIUTANG SHU ASET 

1 
KSPPS Kanindo, Jawa 

Timur 
 (4,313,659,353,00) 6,350,556,929,00  (440,053,614,00)   1,887,697,926,00  

2 
KSP Berkah Sesama, 

Jawa Timur 
(13,993,714,370,00) (9,499,373,667,00) (5,601,766,613,00) (2,133,481,479,00) 

3 
KSP Sukses Bersama, 

Pacitan 
23,391,800,00  250,530,000,00  (44,640,000,00) 237,123,500,00  

4 

KSP Usaha 

Kesejahteraan 

Keluarga, Pacitan 

 28,526,158,00   (3,919,600,00) (7,429,541,00) 24,606,556,00  

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada dua koperasi yang mengalami penurunan likuiditas sangat 

signifikan, yaitu menjadi minus Rp4 miliar dan Rp14 miliar yang terjadi di koperasi provinsi, sementara 
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posisi likuiditas di koperasi kabupaten justru mengalami kenaikan. Penyaluran dana juga mengalami 

penurunan baik di koperasi provinsi maupun koperasi kabupaten. Kinerja usaha yang diindikasikan dari 

perolehan hasil SHU semua koperasi mengalami penurunan.  

Tabel 7. Perbandingan Rasio Kinerja Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 

NO. NAMA KOPERASI R1 R2 L1 L2 M1 M2 

1 
KSPPS  Kanindo, Jawa 

Timur 
1,47% 0,33% 29,26% 17,05% 21,79% 21,44% 

2 
KSP Berkah Sesama, Jawa 

Timur 
10,97% 4,57% 34,13% 47,12% 26,94% 26,94% 

3 
KSP Sukses Karya 

Bersama, Pacitan 
2,59% 1,56% 0,50% 7,85% 20,42% 74,10% 

4 
KSP Usaha Kesejahteraan 

Keluarga, Pacitan 
5,59% 6,98% 1,66% 11,44% 41,93% 41,45% 

  RATA-RATA 6,38% 3,36% 16,39% 20,87% 27,77% 40,98% 

Keterangan: 

L = Rasio Likuiditas 

R = Rasio Rentabilitas 

M = Rasio Modal 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa  penurunan kinerja terjadi hanya pada rentabilitas saja, yaitu 

sebelumnya di angka rasio 6,38% dan pada tanggal 30 Juni 2020 turun menjadi 3,36% sehingga 

menunjukkan penurunan hampir 100%, sedangkan rasio likuiditas dan rasio modal relatif ada kenaikan.   

KINERJA LIKUIDITAS KOPERASI RESPONDEN 

Gambar 2. Perubahan Tingkat Rasio Likuiditas Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 

 

Keterangan: 

L1 = Likuditas sebelum pandemi COVID-19 

L2 = Likuiditas saat terjadi pandemi COVID-19 
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Pada Tabel 7 dan Gambar 2, dapat dilihat posisi garis (L2) sebagian besar koperasi responden bergerak 

masih di atas rata-rata rasio likuiditas seluruh responden. Angka rasio tersebut menunjukkan koperasi 

masih mampu melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik.  

Kinerja rasio likuiditas di koperasi responden termasuk berkualitas dari sisi sumber pendanaannya. Jika 

dikorelasikan dengan rasio permodalan, mungkin akan ditemukan jawabannya. Mengapa rasio likuditas di 

koperasi responden saat terjadi pandemi tidak mengalami permasalahan yang berarti? Hal ini disebabkan 

sumber permodalan yang dimiliki oleh koperasi responden berasal dari anggota sendiri. Mereka memiliki 

rasio permodalan di atas rata-rata 40% yang mana sebelumnya rasio permodalan mereka hanya di angka 

27%, artinya bahwa ketika terjadi pandemi COVID-19, anggota koperasi justru melakukan penyetoran 

dana ke koperasi dan tidak mengambil atau menariknya sehingga likuiditas koperasi mereka relatif aman.  

Hasil wawancara dengan pengurus dan pengawas koperasi responden terkait dengan kebijakan 

pengelolaan likuiditas di masa pandemi ini, antara lain 

a. melakukan penghentian sementara terhadap pencairan pengajuan pinjaman baru, 

b. pencairan dana hanya dilakukan untuk peminjam lama yang rekam jejaknya baik, 

c. pengurangan biaya terhadap pos-pos yang dinilai kurang urgent (mendesak) dan important 

(penting), 

d. pengurus memberikan penawaran simpanan kepada anggota dengan tingkat suku bunga yang lebih 

menarik, dan 

e. beberapa pengurus koperasi memiliki fasilitas standby line dari perbankan yang dapat 

dipergunakan (dicairkan) saat diperlukan. 

Beberapa kasus kesulitan likuditas, misalnya yang terjadi di KSP Sukses Karya Bersama, Pacitan  dengan 

rasio likuditas di bawah 1%.  Tingkat rasio permodalan di angka rasio 20%, rasio ini termasuk terendah 

dari rasio rata-rata responden. Kesulitan likuiditas terjadi karena banyak faktor, tetapi faktor yang 

terungkap dari hasil wawancara dengan pengurus adalah bahwa anggota koperasi sebagian besar 

berprofesi sebagai karyawan buruh pabrik. Ketika pabrik tempat mereka bekerja sempat berhenti 

beroperasi selama kurang lebih tiga bulan, karyawan dirumahkan dan penghasilan anggota menurun 

drastis. Pada saat inilah terjadi penarikan terhadap simpanan terjadi secara masif dan adanya relaksasi 

pembayaran angsuran. 

Kasus kesulitan likuiditas pada KSP Sukses Karya Bersama sebenarnya terlihat sejak akhir 2019. Tingkat 

rasio likuiditas di akhir 2019 hanya 0,5%, jauh dari standar rasio ”aman” di tingkat minimal 20%. KSP 

Sukses Karya Bersama rasio likuiditasnya memang sudah bermasalah sejak sebelum pandemik COVID-19. 

Namun, saat kondisi pandemik justru koperasi melakukan upaya perbaikan rasio likuiditasnya sehingga 

naik ke angka 7,85%. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, mereka menyampaikan bahwa 

komitmen pengurus dan anggota untuk menambah simpanan para anggota ke koperasi telah berhasil 

menyelamatkan koperasi mereka dari terjadinya mismatch. 

Kasus yang hampir serupa terjadi pada Koperasi Berkah Bersama, Jawa Timur. Lebih dari 80% anggota 

koperasi ini adalah karyawan pabrik. Pada tiga bulan pertama, sejak Maret 2020 – 31 Juni 2020, semua 

struktur keuangan koperasi mengalami penurunan drastis. Dana tunai mengalami penurunan sebesar 

Rp13 miliar, piutang turun Rp9 miliar, SHU juga turun Rp5 miliar dan aset juga turun Rp2 miliar. Melihat 

dua kasus koperasi yang mengalami dampak likuiditas, dapat disimpulkan bahwa yang terdampak terbesar 
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adalah KSU yang berbasis keanggotaan karyawan dengan status pekerjaan jangka pendek atau tidak tetap, 

contohnya adalah karyawan pabrik.  

Melihat koperasi yang mengalami dampak likuiditas di atas, secara umum pada 2016, Bank Dunia 

melaporkan bahwa kemampuan koperasi dalam mengendalikan risiko likuiditasnya selama tiga tahun 

relatif baik dengan tingkat likuiditas rata-rata sebesar 47,43%. Pada 2009, rasio likuiditas sebesar 44,35%, 

lalu 2010 mengalami kenaikan menjadi 56,57%, dan pada 2011 mengalami penurunan.  

KINERJA PERMODALAN 

Rasio permodalan yang dinilai dari perbandingan antara modal sendiri dengan total aset koperasi 

diperoleh rata-rata rasionya sebesar 27,77%. Rasio ini relatif baik dibandingkan dengan rasio rata-rata di 

lembaga keuangan lain, misalnya dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Tabel 8. Rerata Rasio Permodalan Koperasi Responden 

NO. NAMA KOPERASI M1 

1 KSPPS Kanindo, Jawa Timur 21,79% 

2 KSP Berkah Sesama, Jawa Timur 26,94% 

3 KSP Sukses Karya Bersama, Pacitan 20,42% 

4 KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga, Pacitan 41,93% 

  RATA-RATA 27,77% 

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan responden, per 31 Desember 2019 

 

Gambar 3. Perubahan Kinerja Permodalan Koperasi Saat Pandemi 

 

Keterangan: 

M1 = Rasio permodalan sebelum Pandemi COVID-19 

M2 = Rasio permodalan saat pandemi COVID-19 
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Gambar 3. di atas menunjukkan bahwa rata-rata angka rasio permodalan koperasi responden setelah 

pandemi COVID-19 berada di atas angka rasio rata-rata sebelum pandemi COVID-19. Hal ini menjadi 

sebuah anomali dalam kondisi pandemi COVID-19, yaitu saat lembaga keuangan pada umumnya 

mengalami penurunan rasio permodalan. OJK mencatat ada penurunan capital adequacy ratio (CAR) 

sebesar 163 bps, dari 23,40% akhir 2019 menjadi 21,77% pada Maret 2020.  

Tabel 9. Perbandingan Rasio Permodalan Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 

NO. NAMA KOPERASI M1 M2 

1 KSPPS Kanindo, Jawa Timur 21,79% 21,44% 

2 KSP Berkah Sesama, Jawa Timur 26,94% 26,94% 

3 KSP Sukses Karya Bersama, Pacitan 20,42% 74,10% 

4 KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga, Pacitan 41,93% 41,45% 

  RATA-RATA 27,77% 40,98% 

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan responden, per 31 Desember 2019 dan per 30 Juni 2020 

Tabel 9. di atas menunjukkan bahwa rasio permodalan koperasi responden mengalami kenaikan sangat 

signifikan lebih dari 50%.  

Koperasi responden telah melakukan beberapa strategi secara mandiri dalam pengelolaan permodalan 

mereka. Hasil wawancara dengan pengurus dan pengawas, peneliti mendapatkan informasi bahwa saat 

menjelang awal pandemi COVID-19 koperasi telah mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus-

pengawas dalam mengambil kebijakan jangka pendek dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi akibat 

pandemi COVID-19. Beberapa keputusan strategis yang dilakukan antara lain: (1) komitmen seluruh 

pengurus dan pengawas untuk tidak menarik simpanan mereka di koperasi, (2) komitmen pengurus dan 

pengawas serta anggota koperasi untuk menyimpan dana mereka di koperasi dengan memberikan insentif 

yang lebih baik, (3) tunjangan-honor dan insentif lainnya yang pada kondisi normal diberikan sebagai 

penghargaan kepada pengurus/pengawas/pengelola untuk sementara waktu dihentikan. Ketiga keputusan 

strategis tersebut yang mampu mempertahankan kinerja keuangan mereka, terutama rasio likuiditas dan 

rasio permodalan. 

Sumber permodalan koperasi salah satunya adalah adanya pinjaman pihak ketiga. Pinjaman pihak ketiga 

merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, yaitu perbankan, koperasi sekunder, perusahaan, 

lembaga keuangan lain, ataupun dari pemerintah atau LPDB. Berdasarkan survei pilihan ganda terhadap 

93 responden, ditemukan bahwa perbankan memiliki porsi yang signifikan sebagai sumber pinjaman pihak 

ketiga, yaitu sebesar 72%. Adapun koperasi sekunder, perusahaan, dan lembaga keuangan lainnya 

memiliki persentase sebesar 35% dan pemerintah atau LPDB memiliki porsi terkecil, yaitu sebesar 27%.  

Selain itu, koperasi skala nasional juga memiliki rencana pengembangan usaha dengan perencanaan 

sumber pendanaan dari pihak ketiga (bukan anggota). Berdasarkan data dari Bank Dunia (2016), yaitu 

survei mengenai rencana pengembangan usaha di luar jasa keuangan kepada 133 responden, ditemukan 

bahwa sebanyak 70% responden tidak memiliki rencana pengembangan di luar jasa keuangan, sementara 

30% responden memiliki rencana pengembangan di luar jasa keuangan. Jasa keuangan tersebut terdiri dari 

50% sektor jasa, 50% sektor perdagangan, 20% sektor properti, dan 3% sektor pertanian.  



18     |     STUDI DIAGNOSTIK LIKUIDITAS KSP TERDAMPAK PANDEMI COVID-19  USAID.GOV 

Gambar 4. Sumber Permodalan Koperasi 

 

Sumber: Riset Bank Dunia, 2016 

Kemudian, berdasarkan jawaban dari 40 responden, sumber pendanaan untuk pengembangan yang 

responden rencanakan adalah 58% untuk dana penyertaan anggota, 55% untuk dana pengembangan usaha 

dari bagian SHU, 53% pinjaman bank, dan 15% merupakan pinjaman koperasi sekunder. 

Sementara itu, Gambar 5 di bawah ini menunjukkan hasil studi likuiditas skala nasional. 

Gambar 5. Hasil Studi Likuiditas Koperasi 

 

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM 

Keterangan: 

NPL= Non-Performing Loan adalah rasio pinjaman bermasalah dibagi dengan outstanding pinjaman 

• NPL mengalami kenaikan signifikan rata-rata 5%. 

• Posisi NPL sehat dalam industri keuangan adalah <5%. 

 

Simpanan mengalami penurunan akibat terjadinya penarikan dan pencairan simpanan jangka panjang 

koperasi. 

Volume pembiayaan di KSPPS mengalami penurunan signifikan sampai -11,3%, kondisi ini seiring adanya 

penurunan dana masuk dan turunnya likuiditas koperasi. 

Berdasarkan data di atas, ada perbedaan karakteristik koperasi skala nasional dengan koperasi skala 

provinsi dan kabupaten. Koperasi skala nasional lebih progresif, tetapi juga rentan terhadap risiko yang 
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semakin besar karena adanya 

penggunaan dana di luar anggota yang 

relatif besar. Sebaliknya untuk koperasi 

skala provinsi dan kabupaten memiliki 

struktur permodalan berbasis dari 

anggota melalui simpanan jangka 

pendek, maupun jangka panjang, serta 

pemupukan modal sendiri dari 

anggotanya. 

 

Tabel 10. Aspek Permodalan Koperasi 

NO. ASPEK PERMODALAN KOPERASI POSITIF NEGATIF 

1 Permodalan hanya bersumber dari internal 

koperasi 

Memiliki daya tahan 

terhadap goncangan 

ekonomi. 

Tingkat pertumbuhan 

bisnisnya tidak optimal. 

2 Permodalan yang bersumber dari dana pihak 

kedua dan masuk dalam simpanan sukarela 

Memiliki cost of fund yang 

relatif rendah. 

Memerlukan waktu yang 

lama dalam proses 

penghimpunannya. 

3 Permodalan dari dana pihak ketiga 

(Lembaga keuangan bank/bukan bank) 

Proses perolehan relatif 

cepat, tetapi 

persyaratannya tidak 

mudah.  

Berbiaya tinggi. 

 

KINERJA RASIO RENTABILITAS 

Koperasi responden sebelum terjadinya pandemi COVID-19 berada di atas rata-rata  6,38%. Namun saat 

pandemi COVID-19, yaitu per 30 Juni 2020 mengalami penurunan hampir 50%, yaitu pada posisi angka 

rasio 3,36%.   

Keberlanjutan suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan tidak terkecuali KSP, memerlukan 

persyaratan berupa tertutupnya seluruh biaya operasional dari pendapatan operasional yang 

diperolehnya. Keenam KSP/USP yang dijadikan obyek dalam studi kasus ini telah menunjukkan kinerjanya 

yang baik, selain secara konsisten mampu menghasilkan laba juga mampu melakukan efisiensi dalam 

kegiatan operasional serta mengendalikan risikonya dengan baik walaupun dalam kondisi ekonomi yang 

menuju pada krisis. 

Seluruh koperasi responden di Kabupaten 

Pacitan tidak ada yang memiliki pinjaman dari 

LK lain pada saat survei dilakukan dan 

memiliki rasio modal rata-rata sebesar 

40,98%. Perbedaan karakter ini dapat 

memberi pelajaran (lesson learned) seperti 

yang tercantum pada Tabel 10. 
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Gambar 6. Perubahan Rasio Rentabilitas Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 

 

Jika kita bandingkan antara kinerja rentabilitas koperasi sampel dengan kinerja koperasi nasional maka 

koperasi responden masih berada di atas rata-rata koperasi nasional. Ada perbedaan yang mencolok 

antara koperasi provinsi dan kabupaten dengan koperasi skala nasional, yaitu dalam capaian perolehan 

laba (rentabilitas). Seperti terlihat dalam tabel 11. koperasi skala nasional hanya mampu mencapai 

rentabilitas tidak lebih dari 2%, sedangkan koperasi di daerah (provinsi dan kabupaten) masih mampu 

memperoleh rasio rentabilitas di atas 3% walaupun dalam kondisi krisis sekalipun.  

Tabel 11. Perubahan Rentabilitas Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 

NO. NAMA KOPERASI R1 R2 

1 KSPPS Kanindo, Jawa Timur 1,47%% 0,33% 

2 KSP Berkah Sesama, Jawa Timur 10,97% 4,57% 

3 KSP Sukses Karya Bersama, Pacitan 2,59% 1,56% 

4 KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga, Pacitan 5,59% 6,98% 

  RATA-RATA 6,38% 3,36% 

 

Tabel 12. Kinerja Keuangan Rata-Rata dari Koperasi Nasional selama 3 Tahun 

TAHUN CAR CR ROA 

2009 38,51% 44,35% 1,64% 

2010 46,45% 56,57% 1,78% 

2011 43,19% 41,39% 1,48% 

RATA-RATA 42,72% 47,43% 1,63% 

Sumber: Data diolah dari sumber primer hasil penilaian kesehatan KSP/USP Nasional 

Keterangan: 

• CAR adalah rasio kecukupan modal sendiri, yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang   dengan Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.  
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Modal tertimbang  adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada 

neraca dengan bobot pengakuan risiko.  

ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca 

dengan bobot pengakuan risiko. 

• Current Ratio (CR) adalah rasio antara kas dan bank dibandingkan dengan hutang lancar (kewajiban lancar). 

Rasio ini menunjukkan kemampuan Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi angka 

rasio menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik.  

• Return on Asset (ROA) adalah rasio antara penghasilan sebelum pajak (earning before tax) dibagi dengan total 

aset yang dimiliki oleh koperasi. Rasio menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dari 

setiap aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio menunjukkan koperasi semakin efisien dan produktif. 

 

Berdasarkan hasil survei tim studi likuiditas (2020), terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap rasio rentabilitas ini, antara lain. 

a. Tingkat marjin atau bunga yang berlaku di daerah (provinsi/kabupaten) relatif tinggi, yaitu 2%-5%, 

sementara koperasi skala nasional memiliki tingkat suku bunga relatif lebih rendah berada di 

angka 1%-2,5%. Adapun biaya dana penghimpunan untuk koperasi skala provinsi/kabupaten relatif 

rendah karena menggunakan dana sendiri milik anggota, sementara koperasi skala nasional relatif 

lebih banyak menggunakan dana pinjaman dari dana pihak ketiga yang harganya lebih mahal.  

b. Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh koperasi skala nasional relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan koperasi skala provinsi/kabupaten, terutama biaya tenaga kerja yang 

memiliki standar nasional dan spread rate yang rendah. 

 

KESIMPULAN KINERJA KEUANGAN PASCA PANDEMI COVID-19 

 

1. Rasio likuiditas koperasi responden secara rata-rata dalam kondisi COVID-19 tidak mengalami 

perubahan berarti, justru tingkat rasio pasca pendemi COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 25%. 

2. Rasio permodalan responden secara rata-rata dalam kondisi COVID-19 justru mengalami penguatan 

siginifikan dari 28% ke 41%, artinya mengalami kenaikan sebesar 68%. 

3. Rasio rentabilitas responden secara rata-rata dalam kondisi COVID-19 mengalami penurunan yang 

siginifikan hampir 100%, dari rasio 6,38% menjadi 3,36%. 
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ANALISIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI  

Tata kelola organisasi koperasi dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti visi misi dan nilai, perizinan 

dan status hukum, struktur organisasi, keanggotaan dan rapat anggota, pengurus, pengawas, dan 

pengelola. Praktik kelola yang baik akan dibahas melalui isu hak suara, visi dan arah, kinerja dan proses, 

pertanggungjawaban, dan kesetaraan. Aspek pengelolaan usaha akan didalami dengan melihat aspek 

pengembangan usaha, operasional, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan risiko.  

BEBERAPA PENGERTIAN TATA KELOLA 

Tata kelola atau governance adalah sistem yang memberikan kerangka bagi berbagai pemangku 

kepentingan (investor, pengurus, pengelola, dan pegawai) dalam menetapkan visi strategis, memonitor 

kinerja, dan mengelola risiko3. Sistem tata kelola memediasi berbagai kepentingan pemangku kepentingan 

dan melindungi kesejahteraan lembaga.   

Koperasi berbeda dengan korporasi dalam hal filosofi, struktur, dan kepemilikan. Oleh karena itu, 

keduanya juga berbeda ketika menyangkut tata kelola dan pengelolaannya. Anggota sebagai pengguna 

utama layanan koperasi adalah juga pemilik yang memegang kewenangan tertinggi. Rapat Anggota—

terdiri atas setiap atau perwakilan anggota—memilih Pengurus dan Pengawas, mengusulkan Kebijakan, 

Rencana Strategis, dan Anggaran Tahunan.   

Dengan semakin luasnya jangkauan dan bertambahnya aset koperasi maka semakin penting adanya tata 

kelola yang baik untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Pengurus bertanggung jawab kepada setiap 

anggota dan pengguna jasa serta memerlukan tata kelola dengan pengawasan ketat. Selain itu, semakin 

tingginya kompetisi pasar membuat koperasi perlu memiliki tata kelola dengan arahan strategis yang jelas 

demi terciptanya pertumbuhan yang pasti. 

VISI MISI DAN NILAI KOPERASI 

Koperasi didirikan dengan tujuan yang unik, yakni menyeimbangkan antara tujuan ekonomis dan sosial. 

Sejalan dengan itu, visi misi dan nilai koperasi diarahkan pada peningkatan kualitas hidup anggotanya.  

Visi misi dan nilai sosial itulah yang mendorong pembentukan KSP. Terkait dengan tujuan koperasi, 

Undang-Undang Koperasi menetapkan bahwa, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.”4 Sementara itu, fungsi koperasi 

adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan 

masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya serta mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Koperasi juga 

berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha 

bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  

Hasil wawancara dengan pengurus/pengawas koperasi responden memperlihatkan bahwa sebagian besar 

koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung usaha mikro dan kecil. Ada 

beberapa responden yang secara langsung menyatakan bahwa mendirikan koperasi adalah usaha untuk 

 
3  CGAP, di unduh dari www.microfinancegateway.org/topics/governance 
4 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 

http://www.microfinancegateway.org/topics/governance
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menghilangkan rentenir atau peminjam uang perorangan yang sering kali menjadi satu-satunya sumber 

pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi ketika layanan pinjaman formal tidak bisa ditemukan. 

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI 

Gambar 7. Struktur Organisasi Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Annex Struktur Organisasi KSP/USP 

 

Gambar di atas menjelaskan kebutuhan minimal dari struktur organisasi koperasi. Dalam struktur 

organisasi, seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki organ sebagai 

berikut: 

1. Rapat Anggota (General Asembly) 

2. Pengawas (Supervisor/Controler) 

3. Pengurus (Cooperative Board) 

 

Dalam menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya, pengurus dapat mengangkat pengelola. Dalam usaha 

simpan pinjam, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkop Nomor 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan 

Koperasi Simpan Pinjam, untuk pengelolaan yang baik diperlukan adanya Satuan Pengendalian Intern (SPI). 
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PERIZINAN DAN STATUS HUKUM KOPERASI 

Koperasi yang beroperasi di wilayah provinsi mendapatkan izin dari Dinas Koperasi Provinsi dan 

Koperasi yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota mendapatkan izin operasional dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi sesuai 

dengan perizinannya.  

Pengawasan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam bidang pengawasan koperasi. Pengawasan 

dilakukan terkait dengan empat bidang, yaitu (1) bidang kelembagaan. (2) bidang keuangan, (3) bidang 

kepatuhan transaksi, dan (4) penilaian kesehatan. Pemeriksaan yang selama ini dinilai memberikan dampak 

positif bagi koperasi adalah penilaian kesehatan (penkes).  Penkes dalam praktiknya tidak dapat dijalankan 

sepenuhnya. Ada kendala anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, terutama 

jumlah pejabat pengawas yang terbatas di Dinas Koperasi.  

PENGELOLA KOPERASI 

Pengelola usaha atau organisasi adalah fungsi yang mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

secara efisien dan efektif. Fungsi pengelolaan di dalam perkoperasian Indonesia berada di tangan 

pengurus. Penunjukan pengelola bersifat opsional. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga 

yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau USP koperasi 

jika dianggap perlu. Sekalipun pengelola bertanggung jawab langsung kepada pengurus, pengangkatan dan 

pemberhentian pengelola harus melalui persetujuan Rapat Anggota.   

Peraturan mensyaratkan pengelola memiliki kompetensi pengelola USP. Salah satu persyaratan pendirian 

KSP adalah melampirkan nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan bukti sbb. 

• telah mengikuti pelatihan Simpan Pinjam Koperasi, dan  

• surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan 

berpengalaman bekerja di bidang simpan pinjam koperasi.  

Pengelola disyaratkan untuk memiliki perilaku dan moral yang baik serta keterampilan yang memadai. 

Pengelola5 harus memiliki akhlak dan moral yang baik dan tidak boleh memiliki catatan pernah melakukan 

tindakan tercela di bidang keuangan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang 

keuangan. Pengelola wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu memiliki kemampuan keuangan yang 

dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang 

berwawasan perkoperasian. Memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam yang dibuktikan 

dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.  

Setidaknya separuh dari pengelola (jika lebih dari satu orang) harus memiliki keahlian di bidang keuangan. 

Peraturan6 menetapkan bahwa apabila pengelola lebih dari satu orang maka pengelola tersebut harus 

 
5 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, 
6 Memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi.  



 

USAID.GOV  STUDI DIAGNOSTIK LIKUIDITAS KSP TERDAMPAK PANDEMI COVID-19     |     25 

paling sedikit 50% dari jumlah pengelola dan 

wajib mempunyai keahlian di bidang 

keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di 

bidang simpan pinjam atau magang dalam 

usaha simpan pinjam.  

Pada kenyataannya, pelatihan standar 

kompetensi pengelola koperasi tidak dapat 

dilakukan oleh kebanyakan koperasi yang 

jauh dari akses pelatihan. Jangkauan 

transportasi dan biaya pelatihan menjadi 

kendala yang tidak memungkinkan pengelola 

koperasi memperoleh pelatihan yang cukup. Dalam hal ini, koperasi harus puas dengan pengelola yang 

memiliki pengalaman dan keterampilan yang terbatas.  

PENGELOLAAN KEUANGAN   

Koperasi sebagai lembaga keuangan beroperasi sebagai pelaku transformasi aset yang mengharapkan 

keuntungan dari perbedaan marjin antara bunga dari ‘penjualan’ aset dengan bunga piutang yang harus 

dibayarkan. Dalam pengelolaan keuangannya aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan usaha, 

pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan kecukupan modal.  

Pada dasarnya pengelolaan keuangan dilakukan secara intuitif sebagai ganti dari pelaksanaan berdasarkan 

perencanaan yang terstruktur.  

Pengelolaan keuangan koperasi terkendala oleh sistem informasi yang tidak cukup memadai untuk 

mendukung pengambilan keputusan manajemen. Pengelolaan aset produktif, misalnya, menjadi sulit 

karena tidak ada laporan portofolio yang akurat dan terkini. Sistem informasi manual juga tidak 

memungkinkan laporan per produk sehingga kinerja produk tidak terukur.  

Kemandirian keuangan belum diperhitungkan sebagai tujuan atau acuan pengelolaan keuangan. Inflasi, 

donasi, biaya in-kind, atau subsidi bunga sebagai faktor yang melemahkan kemandirian keuangan. 

Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tidak diperhitungkan atau  seandainya 

dilakukan juga, tidak diperhitungkan sesuai standar industri.    

Rasio yang mengukur profitabilitas dan kemandirian seperti ROA dan ROE belum dilacak secara rutin 

untuk pengambilan keputusan pengelolaan keuangan yang matang. 

Pengelolaan likuiditas belum dilakukan sesuai standar. Rasio yang membantu menginformasikan 

pengelolaan aset dan likuiditas (seperti Yield on Portfolio,  Portfolio to Asset, Cost of Fund, Debt to 

Equity, Liquidity Ratio) belum secara rutin dilaporkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan 

manajemen. 

Pengukuran efisiensi dan produktivitas belum dilakukan secara rutin dengan mengikuti praktik terbaik. 

Pengukuran dan pelaporan rasio yang membantu menginformasikan keputusan manajemen terkait 

efisiensi dan produktivitas (seperti Operating Expense Ratio, Cost per Active Client, Borrowers per 

Loan Officer, Active Client per Staff, Client Turnover, Average Outstanding Loan Size, Average Loan 

Dari survei ditemukan bahwa pengelolaan 

keuangan koperasi dilakukan secara intuitif 

sebagai ganti dari pelaksanaan perencanaan 

yang terstruktur.  
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Disbursed) belum merupakan praktik umum di koperasi. Sistem manajemen informasi juga belum 

memungkinkan penghitungan tersebut.  

Kelemahan koperasi dalam pengelolaan keuangan menjadi kendala dalam memperoleh dukungan dana. 

Tanpa adanya informasi keuangan yang tepat, pihak pendana memiliki kesulitan mengetahui tingkat 

kesehatan lembaga dan kemampuan lembaga mengakses pinjaman. Koperasi juga tidak memiliki tolok 

ukur pasti untuk secara pasti mengetahui kapasitasnya menyerap dan mengelola dana.    

Pengukuran kualitas aktiva produktif belum secara disiplin digunakan koperasi sebagai informasi yang 

mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Informasi pinjaman bermasalah sering kali masih 

dilaporkan sebagai rasio menyeluruh dan belum dilaporkan per cabang dan per petugas kredit. Padahal 

hal ini penting mengingat laporan ini dapat membantu manajemen dalam membangun pendekatan atau 

tindakan yang lebih akurat demi memperbaiki kualitas portfolio.    

Praktik penyisihan piutang tak tertagih di koperasi tidak dilakukan sesuai praktik terbaik. Di banyak 

koperasi PPAP tidak diperhitungkan sama sekali, atau tidak dilakukan secara terstandar. Praktik koperasi 

yang tidak melakukan perhitungan PPAP berdasarkan jenjang usia tunggakan adalah dengan menetapkan 

angka berdasarkan persentase tetap dari total tunggakan. 

Tidak disiplinnya koperasi dalam menetapkan PPAP mengakibatkan pemangku kepentingan tidak dapat 

mengetahui posisi aset dan keuangan koperasi yang sebenarnya.   
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ANALISIS REGULASI PENDUKUNG KEGIATAN USAHA SIMPAN 

PINJAM 

Terdapat regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam di Indonesia secara umum. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai PP, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

(Permenkop), dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM (Kepmenkop) yang menjadi dasar. Di bawah 

ini ialah daftar peraturan yang mendasari sistem pelaporan keuangan dan pengawasan KSP/USP dan 

KSPPS/USPPSK secara umum dengan pokok pengaturan di dalamnya: 

Tabel 13. Regulasi Pendukung Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

PERATURAN POKOK PENGATURAN 

PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam oleh Koperasi 

 

PP ini menyebutkan bahwa KSP/USP wajib menyampaikan 

laporan berkala dan tahunan kepada menteri dimana 

pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas demi menjaga kesehatan usaha 

kepentingan semua pihak yang terkait. 

PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 

Penyertaan pada Koperasi 

Peraturan ini menyebutkan kewajiban koperasi yang salah 

satunya ialah menyusun laporan tertulis untuk Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) dan pemodal. Pemodal berhak memeriksa 

pembukuan usaha yang dimodalinya. Koperasi yang menerima 

modal penyertaan dari menteri wajib menyampaikan laporan 

berkala kepada menteri. 

Kepmenkop Nomor 351 Tahun 1998 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam 

Keputusan ini menyebutkan bahwa laporan berkala yang 

dimaksud ialah triwulan dan tahunan dengan unsur-unsur 

yang terdiri dari neraca, PHU, catatan atas laporan keuangan 

yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos 

neraca perhitungan hasil usaha, serta laporan perubahan 

kekayaan bersih. 

Permenkop Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award 

Permenkop ini mengatur tentang pedoman penilaian koperasi 

berprestasi KSP/USP, belum ada peraturan yang sama untuk 

KSPPS/USPPSK. 

Permenkop Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Akuntansi Koperasi 

Pemerintah juga sudah mengesahkan peraturan yang spesifik 

merupakan acuan bagi koperasi di Indonesia, dan pembina 

koperasi pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten 

dan/atau kota serta pihak-pihak lain yang terkait. Walaupun 

demikian, turut pula disebutkan bahwa khusus untuk usaha 

simpan pinjam, akuntansi koperasi diatur tersendiri.  

Permenkop Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kelembagaan Koperasi 

Peraturan ini mengatur mengenai kelembagaan yang 

diantaranya mengenai keanggotaan dan kegiatan usaha. 

Disebutkan bahwa Menteri Koperasi memiliki wewenang 

untuk memberikan izin usaha simpan pinjam, pembinaan dan 

pengawasan, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa 

teguran tertulis, pembekuan izin usaha simpan pinjam, atau 
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PERATURAN POKOK PENGATURAN 

pembubaran terhadap koperasi yang usaha simpan pinjamnya 

telah melanggar ketentuan. 

Permenkop Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal 

Penyertaan pada Koperasi 

Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai 

pemupukan modal penyertaan pada koperasi dan 

menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi 

diantaranya: Rapat Anggota, kelayakan manajemen, rencana 

kerja, dan pembukuan dan laporan keuangan koperasi. 

Bahkan peraturan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan 

koperasi tersebut harus sesuai standar akuntansi keuangan 

yang berlaku dan diaudit oleh akuntan publik sekurang-

kurangnya dua tahun terakhir. Pengawasan oleh pemerintah 

disebutkan termasuk mengevaluasi laporan yang disampaikan 

pengurus dalam penyelenggaraan modal penyertaan. 

Permenkop Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi 

Peraturan ini memberikan pedoman penyusunan dan 

penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam oleh 

koperasi yang meliputi neraca, laporan perhitungan hasil 

usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

Permenkop Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 

Tidak jauh berbeda dengan Permenkop No. 13 Tahun 2015, 

peraturan ini merupakan pedoman akuntansi untuk 

KSPPS/USPPSK. Aspek tambahan yang ada ialah penyusunan 

laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan 

sumber dan penggunaan dana kebajikan.  

Permenkop Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha 

Simpan Pinjam oleh Koperasi 

Peraturan ini mengatur pelaksanaan kegiatan usaha simpan 

pinjam oleh koperasi. Salah satu yang diatur ialah pelaporan 

kepada pengawas dan pejabat yang memberikan ijin USP 

secara triwulanan dan tahunan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi 

informasi. Peraturan ini juga menyebutkan sanksi administratif 

yang dapat diberlakukan kepada KSP/USP yang melakukan 

pelanggaran. Sedangkan Standar Operasional Manajemen 

(SOM) KSP/USP, ketentuan pengawasan, dan penilaian 

kesehatan akan diatur dengan Peraturan Deputi terkait.  

Permenkop Nomor  16 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 

Aspek-aspek yang diatur dalam peraturan ini ini tidak jauh 

berbeda aspek-aspek yang diatur dengan Permenkop No. 15 

Tahun 2015, seperti pelaporan dan sanksi administratif. 

Standar Operasional Manajemen (SOM) KSPPS/USPPSK, 

ketentuan pengawasan, dan penilaian kesehatan akan diatur 

dengan Peraturan Deputi terkait. 

Permenkop Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Pengawasan Koperasi 

Menurut peraturan ini, sasaran pengawasan koperasi ialah 

peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh 

serta akuntabel. Pengawasan koperasi meliputi penerapan 

kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, 
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PERATURAN POKOK PENGATURAN 

penkes usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi. Adapun 

jenis-jenis pengawasannya meliputi aktif dan pasif, rutin dan 

sewaktu-waktu, serta preventif dan represif. Pengawasan pasif 

dilakukan dengan menganalisis laporan koperasi.  

Permenkop Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

SDM Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan SDM koperasi dan UMKM, dimana dijelaskan 

bahwa pelatihan dan pendidikan mencakup pendidikan 

pelatihan perkoperasian dan manajerial. Organisasi koperasi, 

manajemen koperasi, manajemen keuangan termasuk 

didalamnya pendidikan dan pelatihan yang dimaksud. 

Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rapat 

Anggota Koperasi 

Peraturan ini mengatur mengenai RAT yang wajib 

dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun, salah satunya 

dilakukan untuk melakukan pembahasan pertanggungjawaban 

pengurus meliputi aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek 

keuangan.  

Permenkop Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Penerapan Akuntabilitas Koperasi 

Peraturan ini ialah mengenai penerapan akuntabilitas yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata 

kelola manajemen yang baik. Dilakukan salah satunya dengan 

cara menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan dengan menerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Peraturan ini mengatur indikator penerapan akuntabilitas 

aspek keuangan. Laporan pertanggungjawaban pengurus 

koperasi diwajibkan untuk disampaikan dua bulan setelah 

tutup tahun buku berakhir/sebelum rapat anggota. 

Permenkop Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Pemeringkatan Koperasi 

Peraturan ini mengatur mengenai pemeringkatan yang wajib 

dilakukan jika ada kehendak dari anggota dan mitra atau 

permintaan dari lembaga keuangan dan investor. 

Pemeringkatan dilakukan oleh Lembaga Independen dan 

mencakup lima aspek: kelembagaan, usaha, keuangan, dan 

manfaat terhadap anggota dan masyarakat. Aspek-aspek ini 

artinya perlu peninjauan secara periodik. Sistem pelaporan 

yang efektif akan sangat membantu Kementerian Koperasi 

dan UKM dalam menjalankan penilaian dan pemeringkatan 

koperasi. Salah satu tujuan peraturan ini ialah meningkatnya 

kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan 

pemangku kepentingan terhadap koperasi. Peraturan ini juga 

merinci hal-hal yang harus disiapkan oleh koperasi untuk 

pemeringkatan. 

Permenkop Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Koperasi Skala Besar 

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong keberpihakan 

berbagai pemangku kepentingan dalam membantu pengurus, 

pengawas, anggota, dan karyawan koperasi agar berkembang. 

Menetapkan indikator koperasi skala besar yang meliputi 

besaran aset dan omzet, jumlah anggota, laporan keuangan 
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PERATURAN POKOK PENGATURAN 

yang harus diaudit, kesehatan likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, serta pembagian SHU. Peraturan ini juga 

menetapkan strategi penguatan aspek kelembagaan untuk 

mewujudkan koperasi besar, termasuk didalamnya 

pemantapan organisasi dan manajemen, pengembangan 

profesionalisme pengurus dan pengelola, serta pengembangan 

akuntabilitas.  

Permenkop Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) 

terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 

Penggerak Koperasi 

Peraturan ini bertujuan untuk memacu, memotivasi, dan 

meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota. Selain itu, menetapkan pemberian 

penghargaan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 

sebagai insentif. Indikator penilaian IPK termasuk didalamnya 

dukungan sarana konsultasi dan pendampingan pendidikan 

perkoperasian dan manajemen usaha. Indikator-indikator ini 

dapat diarahkan untuk peningkatan pelaporan oleh koperasi 

dan pengawasan oleh regulator. 

Permenkop Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah 

Peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi 

pelaksananan USP dan pembiayaan syariah pada koperasi. 

Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Koperasi 

Peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi 

seluruh kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 

Peraturan Deputi (Perdep)  Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Penilaian Kesehatan KSP 

Peraturan yang mengatur tentang cara melakukan penilaian 

tingkat kesehatan terhadap KSP. 

Perdep Nomor 7 tahun 2016 tentang Penilaian 

Kesehatan KSPPS 

Peraturan yang mengatur tentang cara melakukan penilaian 

tingkat kesehatan terhadap koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah. 

 

ANALISIS KEBUTUHAN DUKUNGAN REGULASI 

Koperasi adalah entitas legal dan sosial yang sifat kelembagaannya sebagai organisasi yang mengatur 

dirinya sendiri (self regulatory organization). Dalam membangun infrastruktur kelembagaannya 

terkendala karena kurang didukung oleh regulasi internal dan eksternal (kementerian teknis). Contoh: (1) 

Penyediaan Pusat Data & Teknologi Informasi, (2) Pemeringkatan Profesional, (3) Pembentukan APEX, 

dsb. 
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Gambar 8. Analisis Kebutuhan Dukungan Regulasi 

 

 

Koperasi tidak memiliki infrastruktur pendukung, sedangkan KSP sebagai sebuah lembaga keuangan 

memerlukan ekosistem (lembaga pendukung) yang mendukung keberlangsungan lembaganya dalam jangka 

panjang. Minimal ada empat lembaga pendukung, yaitu: 

• APEX Koperasi, 

• Penjamin Simpanan,  

• Pusat Literasi Koperasi, dan 

• Teknologi Informasi (Pusat Data) 

TATA KELOLA 

PENGAWASAN 

INFRASTRUKTUR 

PENDUKUNG 
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REKOMENDASI HASIL STUDI LIKUIDITAS KOPERASI 

Tabel 14. Rekomendasi Hasil Studi Likuiditas Koperasi 

REKOMENDASI USULAN INDIKATOR 

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan 
Peningkatan akuntabilitas keuangan koperasi 

i. Standar dan pedoman pengelolaan serta pelaporan keuangan 

koperasi. 

ii. Modul untuk pendidikan kilat (diklat) manajemen keuangan. 

iii. Pelaksanaan Diklat Manajemen Keuangan. 

Meningkatkan penilaian kesehatan koperasi 1. Penilaian kinerja KSP/USP oleh lembaga independen i.  Penyusunan aturan tentang sistem dan kriteria penilaian kinerja 

KSP/USP. 

ii.  Pemberian izin dan kewenangan bagi lembaga independen penilai. 

2. Diversifikasi produk simpanan KSP/USP, termasuk 

yang terkait simpanan pendidikan, jaminan kesehatan, 

jaminan hari tua, dan produk simpanan lainnya 

i.  Pedoman pengembangan produk simpanan. 

ii. Bimbingan teknis (bimtek) pengembangan produk simpanan. 

iii. Perluasan jangkauan produk simpanan termasuk melalui kerja sama 

antar KSP/USP dan dengan lembaga keuangan lainnya. 

3. Diversifikasi produk pinjaman KSP/USP i. Pedoman pengembangan produk pinjaman.  

ii. Bimtek pengembangan produk pinjaman. 

iii. Bimtek identifikasi kebutuhan skema pinjaman berdasarkan bidang 

usaha anggota. 
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REKOMENDASI USULAN INDIKATOR 

iv. Bimtek tentang pricing dan costing produk pinjaman termasuk 

melalui kerja sama antar KSP/USP dan dengan lembaga keuangan 

lainnya. 

v. Perluasan jangkauan produk. 

4. Peningkatan penjaminan simpanan dan pinjaman 

KSP/USP 

i.  Kajian skema penjaminan simpanan dan pinjaman KSP/USP yang bisa 

dijalankan secara mandiri. 

ii. Pedoman penerapan penjaminan simpanan dan pinjaman KSP/USP. 

iii. Kerja sama dengan lembaga penjaminan. 

Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan 

pengelolaan dan kinerja KSP/USP 

1. Peningkatan penerapan TIK untuk mendukung 

pengelolaan usaha KSP/USP 

i. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan TIK untuk 

mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan KSP/USP. 

ii. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan KSP/USP 

berbasis TIK. 

iii. Bimtek penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan 

berbasis TIK. 

2. Peningkatan penerapan TIK untuk perluasan 

jangkauan layanan KSP/USP 

Kerja sama dengan lembaga mitra dalam pemanfaatan TIK untuk 

perluasan jangkauan layanan KSP/USP. 

Menguatkan permodalan KSP/USP 1. Peningkatan kontribusi modal dari anggota i. Revisi peraturan mengenai permodalan koperasi. 

ii. Perbaikan akuntabilitas pengelolaan dana di koperasi. 

2. Pengembangan skema penyertaan modal berjangka 

yang bersifat jangka panjang 

i. Revisi aturan modal penyertaan dalam peraturan modal koperasi.  

ii.  Skema modal penyertaan untuk non anggota. 
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REKOMENDASI USULAN INDIKATOR 

3. Peningkatan akses terhadap sumber-sumber 

permodalan lainnya. Seperti: LPDB, perbankan, 

lembaga keuangan non-bank, penerbitan 

obligasi/surat utang, modal penyertaan termasuk 

dari pemerintah melalui APBD 

i. Penyediaan informasi tentang sumber-sumber permodalan bagi 

koperasi. 

 

ii. Penyusunan aturan tentang penerbitan obligasi/surat utang koperasi. 

iii. Pemantauan permodalan koperasi yang berasal dari sumber non-

anggota dan penyertaan. 

Memperluas Kapasitas Jangkauan 

Pelayanan KSP/USP 

(Catatan: terbagi 3 kegiatan utama: TIK, 

Kemitraan, dan peran Pemda) 

1. Fasilitasi penerapan Komputerisasi & Digitalisasi  

untuk perluasan jangkauan yang lebih luas dalam 

layanan terhadap anggota koperasi 

i. Pengembangan/review SOP Produk dan Layanan Koperasi. 

ii. P enyediaan layanan dan penerapan Aplikasi Akuntansi Koperasi. 

iii. P enyediaan layanan dan penerapan Aplikasi Digital Financial Services 

(DFS) (Pelayanan Simpan Pinjam Digital) Koperasi.  

iv. Skema pembiayaan untuk pengadaan Core System di koperasi. 

v. Pilot penerapan komputerisasi. 

vi. Pendampingan penerapan di koperasi. 

2. Perluasan jangkauan kegiatan simpan pinjam 

koperasi melalui kemitraan antara koperasi, lembaga 

pembiayaan lainnya, dan lembaga pendukung 

i. Peraturan tentang kemitraan pembiayaan dan jasa keuangan 

lainnya antar koperasi, dan antara koperasi dengan lembaga 

pembiayaan lainnya. 

ii. Skema inter lending antar koperasi. 

iii. Pilot fasilitasi kemitraan. 
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iv. Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendukung 

(lembaga penyedian dana bergulir, penjaminan, asuransi kredit, 

penyedia layanan TIK) untuk perluasan kemitraan. 

Meningkatkan partisipasi anggota untuk 

memajukan KSP/USP 

1. Penegakan peraturan keanggotaan koperasi melalui 

mekanisme peraturan 

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang 

mekanisme pelaporan keanggotaan (status, hak dan kewajiban 

anggota) termasuk aturan mengenai insentif dan sanksi. 

2. Pengembangan modul sosialisasi perkoperasian yang 

dapat digunakan  

i. Modul sosialisasi produk dan layanan koperasi. 

ii. Promosi melalui brand ambassador (duta koperasi)  

3. Peningkatan kapasitas anggota i. Modul pendidikan keanggotaan koperasi (dasar-dasar perkoperasian, 

kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi 

keuangan). 

ii. Training for Trainners untuk pengurus dan pengawas koperasi 

dalam pelaksanaan pendidikan anggota koperasi. 

4. Pengembangan sistem administrasi keanggotaan 

koperasi dengan menggunakan sistem kartu yang 

terintegrasi 

Pengembangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM untuk 

meningkatkan fungsi kartu keanggotaan koperasi dalam mendukung 

aktivitas sosial ekonomi anggota. 

Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 

pengurus/pengawas 

1. Pengkaderan pengurus dan pengawas di koperasi dan 

koperasi sekunder 

i. Pendidikan kepengurusan koperasi kepada anggota. 

ii. Pendidikan kepemimpinan bagi anggota. 

2. Peningkatan kompetensi pengurus dan pengawas 

koperasi 

i.  Penyempurnaan kriteria seleksi pengurus dan pengawas. 

ii. Pengembangan modul-modul diklat pengurus dan pengawas. 
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REKOMENDASI USULAN INDIKATOR 

iii. Diklat pengurus dan pengawas. 

iv.  Pendampingan pengawasan koperasi. 

Meningkatkan profesionalisme pengelola 

koperasi 

1. Peningkatan kompetensi pengelola koperasi i.  Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) secara berkala dan perluasan volume diklat.  

ii. Peningkatan jenis sertifikasi. 

iii. Peningkatan Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengembangan dan penyempurnaan modul- modul 

diklat pengelolaan koperasi 

i.  Penelaahan dan pengembangan modul pengelolaan koperasi 

berdasarkan Training Need Assesment (TNA). 

ii. Diseminasi modul secara merata. 

3. Peningkatan akses pengelola koperasi pada program 

peningkatan kapasitas yang dilakukan lembaga lain 

(contoh: ada diklat perpajakan, akuntansi, penjaminan, 

dll.) 

i. Penyediaan informasi diklat yang relevan di lembaga lain untuk 

pengelola koperasi. 

ii. Memfasilitasi pengelola koperasi untuk mengikuti diklat yang 

diselenggarakan lembaga lain. 

iii. Pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia diklat 

Meningkatkan penerapan SOP dan SOM oleh 

koperasi 

1. Penerapan SOP dan SOM oleh koperasi i. Review dan penyempurnaan pedoman 

▪ pinjaman/pembiayaan, 

▪ penghimpunan dana, 

▪ SDM (sistem evaluasi kinerja, penggajian, dan insentif), 

▪ kelembagaan, 

▪ RAPBK, 

▪ Satuan Pengawasan Internal (SPI), 
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▪ manajemen keuangan, 

▪ pembukuan dan akuntansi koperasi, 

▪ pengembangan produk, dan 

▪ pelaksanaan dan pelaporan RAT. 

ii. Penyediaan bimtek penerapan SOP dan SOM. 

iii. Pendampingan penerapan SOP dan SOM. 

iv. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi 

dan kinerja. 

v. Penyusunan kebijakan penyesuaian SOP dan SOM berdasarkan 

tingkat perkembangan koperasi. 

 

Tabel 15. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Penunjang KSP/USP 

REKOMENDASI USULAN INDIKATOR 

Meningkatkan kapasitas infrastruktur penunjang/ 

lembaga pendukung KSP/USP 

1. Penguatan Kapasitas Pemda dalam 

mengembangkan KSP/USP 

i. Penguatan diklat aparat mengenai perkoperasian, pengawasan, simpan 

pinjam, dan conflict resolution (penanganan masalah). 

ii. Penguatan satgas terkait pengawasan koperasi. 

iii. Peraturan daerah/peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan wali 

kota dalam rangka memfasilitasi penguatan koperasi. 

2. Pengembangan dan penguatan lembaga 

pendukung koperasi, lembaga rating koperasi, 

APEX koperasi, biro informasi peminjam, 

i. Kajian kebutuhan dan bentuk lembaga pendukung koperasi.  
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lembaga penjamin simpanan, koperasi jasa audit, 

dll. 

ii. Rekomendasi jenis dan bentuk lembaga pendukung koperasi. 

iii. Rekomendasi penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) pengembangan hubungan/kerja sama antara KSP/USP dengan 

lembaga pendukung. 

3. Peningkatan kapasitas lembaga diklat 

perkoperasian 

i. Analisis Kebutuhan diklat. 

ii. Standar kurikulum diklat. 

iii. Modul diklat. 

iv. Standar penyelenggaraan diklat. 

v. Metode evaluasi diklat. 

vi. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pengajar. 

vii. Standarisasi fasilitas pembelajaran. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. HASIL PENGUMPULAN DATA PRIMER DAN SEKUNDER 

WAWANCARA DENGAN PEJABAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 

Tabel 16. Hasil Wawancara dengan Pejabat Kementerian Koperasi dan UKM 

KEDEPUTIAN MASUKAN 

Kelembagaan 

Organisasi dan 

Badan Hukum 

Koperasi 

a. Perizinan saat ini sudah menggunakan Online Single Submission (OSS) dan dilakukan 

oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

b. Perizinan usaha simpan pinjam masih dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan 

UKM. 

c. Masalah yang saat ini dihadapi oleh daerah, lebih banyak masalah koordinasi 

terutama terkait dengan perizinan pembukaan cabang di wilayah kerja provinsi dan 

kabupaten/kota. 

d. Database Koperasi masih menjadi kendala, baik di tingkat pusat maupun di 

provinsi/kabupaten/kota. 

e. Pendaftaran ulang melalui Nomor Induk Koperasi (NIK) sangat membantu bagi 

kementerian maupun daerah dalam melakukan identifikasi ulang koperasi yang aktif. 

f. Kesulitan pengolahan data koperasi untuk kebutuhan statistik koperasi karena 

struktur data koperasi belum tertata sesuai dengan kebutuhan lintas K/KL. 

Pengawasan  a. Diperlukan peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK). 

b. Diperlukan pengawasan berbasis online. 

c. Penerapan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) akan membantu efektivitas 

pengawasan koperasi. 

d. Diperlukan pembaharuan instrumen pengawasan sehingga tidak terjadi redundancy 

(duplikasi) dalam pemeriksaan. 

e. Peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah akan membantu dalam efisiensi 

anggaran pemerintah. 

f. Kebanyakan koperasi yang akan diawasi belum memiliki struktur dan infrastruktur, 

terutama laporan yang memadai sehingga pemeriksaan memerlukan waktu yang 

relatif lama. 
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WAWANCARA DENGAN RESPONDEN KOPERASI 

Tabel 17. Daftar Koperasi Responden Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

NO. NAMA KOPERASI ALAMAT TANGGAL 

KUNJUNGAN 

1 KSP Sukses Karya Bersama Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 30 

Pucangsewu, Pacitan 

28 September 

2 KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga Jalan Letjend S. Parman No. 44 

Pucangsewu, Pacitan 

29 September 

3 KSP Sentosa Jalan Panglima Besar Sudirman No. 115, 

Pacitan 

29 September 

4 KSP Mulya Dana Mandiri Jalan Maghribi No. 31A Menadi, Pacitan 29 September 

 

Tabel 18. Hasil Wawancara dengan Koperasi Responden Kab. Pacitan, Jawa Timur 

 RESPONDEN 1 

SUKSES KARYA 

BERSAMA 

RESPONDEN 2 

USAHA 

KESEJAHTERAAN 

RESPONDEN 3 

SENTOSA 

RESPONDEN 4 

MULYA MANDIRI 

Profil Berdiri 2014 dan 

mendapatkan izin 

operasional pada 2015 

dari Dinas Koperasi 

Kabupaten Pacitan No. 

30/SIUSP/XII/408.3/2015. 

Alamat: Jalan H.O.S. 

Cokroaminoto No. 30 

Pucangsewu, Pacitan. 

Ketua: Hadi Suyono 

Berdiri 17 Oktober 2002  

dan mendapatkan izin 

operasional pada 2002 

dari Dinas Koperasi 

Kabupaten Pacitan No. 

64/BH/418.3.1/X/2002. 

Alamat: Jalan S. Parman 

No. 44 Pucangsewu. 

Pacitan. 

Ketua: Heri Setijono 

Berdiri 8 September 2005 

dan mendapatkan izin dari 

Dinas Koperasi Kabupaten 

Pacitan No. 

87/BH/408.34/3.1/IX/2005. 

Alamat: Jalan Panglima 

Besar Sudirman No.115, 

Pacitan. 

Ketua: Bambang Satrijo 

Berdiri 18 Februari 2003  

dan mendapatkan izin 

operasional pada 2003 dari 

Dinas Koperasi Kabupaten 

Pacitan No. 

68/BH/418.34/3.1/II/2003. 

Alamat: Jalan Maghribi No. 

31A Menadi, Pacitan. 

Ketua: Suyono 

Struktur dan 

Infrastruktur 

• Kepengurusan 

lengkap. 

• Jumlah pengurus: 6 

orang. 

• Jumlah karyawan: 8 

orang. 

• Pembukuan manual 

dan dengan Microsoft 

Excel. 

• Kantor masih sewa. 

• Tidak memiliki 
kantor cabang. 

• SOP tidak tersedia. 

• Kepengurusan 

lengkap. 

• Jumlah pengurus: 8 

orang. 

• Jumlah pengurus: 5 

orang. 

• Pembukuan manual 

dan dengan Microsoft 

Excel. 

• Kantor masih sewa. 

• Tidak memiliki kantor 

cabang. 

• SOP tidak tersedia. 

• Kepengurusan lengkap. 

• Jumlah Pengurus 4 

orang. 

• Jumlah Pengurus 12 

orang. 

• Pembukuan manual 

dan dengan Microsoft 

Excel. 

• Kantor masih sewa. 

• Memiliki 2 kantor 

cabang. 

• SOP tidak tersedia. 

• Kepengurusan lengkap. 

• Jumlah Pengurus 6 

orang. 

• Jumlah Pengurus 13 

orang. 

• Pembukuan manual dan 

dengan Microsoft Excel. 

• Kantor masih sewa. 

• Memiliki 3 kantor 

cabang. 

• SOP tidak tersedia. 
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 RESPONDEN 1 

SUKSES KARYA 

BERSAMA 

RESPONDEN 2 

USAHA 

KESEJAHTERAAN 

RESPONDEN 3 

SENTOSA 

RESPONDEN 4 

MULYA MANDIRI 

Keanggotaan • Anggota pendiri 20 

orang. 

• Jumlah anggota 248 

orang. 

• Sasaran: Karyawan.  

• Pengguna: non-

anggota. 

• Anggota 

pendiri 20 

orang. 

• Jumlah anggota 

87 orang. 

• Sasaran: UKM 

dan RT 

• Pengguna: 

anggota. 

• Anggota pendiri; 20 

orang. 

• Jumlah anggota 95 

orang. 

• Sasaran: UKM. 

• Pengguna: non-

anggota. 

• Anggota pendiri; 20 

orang. 

• Jumlah anggota 179 

orang. 

• Sasaran: UKM. 

• Pengguna: non-anggota. 

Sumber 

Permodalan 

Modal sendiri 

- simpanan pokok 

- simpanan wajib 

- cadangan 

- laba ditahan 

Modal pinjaman 

- tidak ada pinjaman 

Simpanan sukarela 

Modal sendiri 

- simpanan pokok 

- simpanan wajib 

- cadangan 

- laba ditahan 

Modal pinjaman 

- tidak ada pinjaman 

Simpanan sukarela 

Modal sendiri 

- simpanan pokok 

- simpanan wajib 

- cadangan 

- laba ditahan 

Modal pinjaman 

- ada pinjaman dari bank 

Simpanan sukarela 

Modal sendiri 

- simpanan pokok 

- simpanan wajib 

- cadangan 

- laba ditahan 

Modal pinjaman 

- ada pinjaman dari bank 

Simpanan sukarela 

SDM Pengelola belum 

memiliki sertifikasi 

kompetensi. 

Pelatihan masih berbasis 

pada supply side belum 

menjadi kebutuhan. 

Pengelola belum 

memiliki sertifikasi 

kompetensi. 

Merekrut profesional. 

Pengelola belum memiliki 

sertifikasi kompetensi. 

Tidak ada program 

pelatihan internal. 

Pengelola belum memiliki 

sertifikasi kompetensi. 

Tidak ada program 

pelatihan internal. 

Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

Pengendalian 

Internal 

Tidak ada rapat 

pengawas. 

Tidak ada Sistem 

Pengendalian Intern 

(SPI). 

Pengawasan 

eksternal 

Pengawasan hanya saat 

Rapat Anggota Tahunan 

(RAT). 

Pengendalian 

Internal 

Ada rapat pengawas. 

Tidak ada SPI. 

Pengawasan 

eksternal: 

Pengawasan hanya saat 

RAT. 

Pengendalian Internal 

Tidak ada rapat pengawas. 

Tidak ada SPI. 

Pengawasan eksternal: 

Pengawasan hanya saat 

RAT. 

Pengendalian Internal 

Tidak ada rapat pengawas 

Tidak ada SPI. 

Pengawasan eksternal: 

Pengawasan hanya saat 

RAT. 

Laporan  Laporan Tahunan ADA. 

Laporan Bulanan ADA. 

Laporan Tahunan ADA. 

Laporan Bulanan ADA. 

Laporan Tahunan ADA. 

Laporan Bulanan TIDAK 

ADA. 

Laporan Tahunan ADA. 

Laporan Bulanan TIDAK 

ADA. 

Produk 

Simpanan 

Hanya memiliki satu 

produk simpanan 

sukarela. 

Hanya memiliki satu 

produk simpanan 

sukarela. 

Hanya memiliki satu 

produk simpanan sukarela. 

Hanya memiliki satu 

produk simpanan sukarela. 
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 RESPONDEN 1 

SUKSES KARYA 

BERSAMA 

RESPONDEN 2 

USAHA 

KESEJAHTERAAN 

RESPONDEN 3 

SENTOSA 

RESPONDEN 4 

MULYA MANDIRI 

Produk 

Pinjaman 

Hanya memiliki satu 

produk pinjaman. 

Hanya memiliki satu 

produk pinjaman. 

Hanya memiliki satu 

produk pinjaman. 

Hanya memiliki satu 

produk pinjaman. 

Produk 

Lainnya 

Tidak ada produk lain. Ada layanan pembayaran.  Tidak ada produk lain. Tidak ada produk lain. 

Kondisi 

Usaha 

Tiga bulan pertama 

pandemi (Maret—Mei) 

turun volumenya sampai 

40%. 

Tiga bulan pertama 

pandemi (Maret—Mei) 

volume usahanya 

menurun sampai 20%. 

Tiga bulan pertama 

pandemi (Maret—Mei) 

volume usahanya menurun 

sampai 45%. 

Tiga bulan pertama 

pandemi (Maret—Mei)  

volumenya menurun 

sampai 35%. 

Non-

Performing 

Loan (NPL) 

20% 12% 30% 25% 

Faktor 

Penyebab  

Angsuran pinjaman 

tertunda karena 

peminjam dari karyawan 

pabrik yang 

diberhentikan, 

portofolionya sekitar 

40%. 

Penarikan simpanan oleh 

anggota. 

 

Penarikan simpanan oleh 

anggota. 

Anggota peminjam 

menunda pembayaran 

angsurannya. 

Penarikan simpanan oleh 

anggota. 

Anggota peminjam 

menunda pembayaran 

angsurannya. 

Tindakan 

Mitigasi 

Menunda pencairan 

peminjam baru. 

Kebijakan penundaan 

(relaksasi) pembayaran 

angsuran pinjaman. 

Menunda pencairan 

peminjam baru. 

Menggalang dana 

simpanan dari para 

pendiri dengan tingkat 

rate 1%/bulan. 

- Menunda pencairan 

peminjam baru. 

 

 

KINERJA KEUANGAN RESPONDEN KOPERASI KAB. PACITAN 

Tabel 19. Posisi Keuangan Koperasi Responden 

POSISI PER 31 

DESEMBER 2019 

RESPONDEN 1 RESPONDEN 2 RESPONDEN 3 RESPONDEN 4 

Jumlah Anggota/Calon 248 87 95 179 

Jumlah Karyawan 8 5 12 13 

Total Aktiva (Aset) Rp1,723,618,300 Rp911,383,377 Rp2,536,139,000 Rp1,978,205,111 

Jumlah Piutang Rp1,657,250,000 Rp863,147,900 Rp2,371,316,000 Rp1,908,315,809 

Jumlah Simpanan  Rp313,541,875 Rp498,782,966 Rp200,969,000 Rp956,059,652 

Jumlah Modal Rp1,410,076,425 Rp360,099,005 Rp2,335,170,000 Rp1,022,145,459 
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KONDISI USAHA     

Pendapatan utama Rp824,584,150 Rp256,043,150 
 

Rp687,893,834 

Pendapatan lain-Lain Rp139,244,300 
  

Rp91,762,500 

Total Biaya Rp919,188,450 Rp208,481,121 
 

Rp745,935,944 

SHU  Rp44,640,000 Rp44,470,496 
 

Rp33,720,390 

Keterangan: Per 31 Desember 2019 

Tabel 20. Keadaan Sebelum Pandemi 

Keterangan: Per 31 Desember 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas, posisi keuangan koperasi responden di akhir 2019 berada dalam 

kondisi relatif stabil (rata-rata). Namun secara individual, sebenarnya tingkat likuiditas mereka, yaitu tiga 

koperasi responden memiliki tingkat risiko likuiditas yang tinggi karena rasionya di bawah 10% sebagai 

standar minimal tingkat likuiditas yang aman. Bahkan ada dua koperasi responden yang memiliki tingkat 

rasio likuiditasnya kurang dari 1%. 

Rasio rentabilitas koperasi responden juga relatif rendah, yaitu 3%, dibandingkan dengan tingkat suku 

bunga investasi aman (obligasi pemerintah) sebesar 6%. Tingkat rentabilitas tertinggi sebesar 5,59% yang 

dimiliki oleh KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga. Kebijakan koperasi tentang penangguhan pembagian 

SHU menjadi salah satu faktor penyumbang SHU Koperasi tersebut.  

Rasio Permodalan koperasi responden rata-rata relatif tinggi, yaitu 38%, dibandingkan dengan tingkat 

rasio permodalan perbankan sebesar minimal 8%, tingkat rasio permodalan koperasi relatif aman. Faktor 

penyebab dari tingginya rasio permodalan karena koperasi responden tidak memiliki pinjaman dari pihak 

lain (bank) dan adanya kebijakan laba ditahan. 

Konsultan ingin mendapatkan data keuangan per 30 Juni 2020 untuk dapat menganalisis kondisi keuangan 

saat terjadi pandemi COVID-19, tetapi tidak semua koperasi responden siap dengan laporan 

keuangannya. Mereka belum dapat menghasilkan laporan bulanan yang rutin karena belum didukung 

dengan fasilitas teknologi yang memadai. Namun, informasi mengenai kondisi usaha saat pandemi telah 

dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan pengawas, sebagaimana tercantum pada Tabel 

7. 

 

  

NO. NAMA KOPERASI LIKUIDITAS RENTABILITAS PERMODALAN 

1 KSP Sukses Bersama 0,50% 2,59% 20,42% 

2 
KSP Usaha 

Kesejahteraan Keluarga 
0,21% 5,59% 41,93% 

3 KSP Sentosa Pacitan 125,50% -5,52% 92,08% 

4 KSP Mulya Dana 22,56% 2,13% 51,67% 

  RATA-RATA 8% 3% 38% 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

a. Pelatihan dan pendidikan untuk pejabat pengawas/pendamping koperasi masuk dalam prioritas 

program jangka pendek. 

b. Standarisasi pembukuan KSP menjadi prioritas jangka pendek. 

c. Komputerisasi koperasi dan penilaian tingkat kesehatan koperasi berbasis online menjadi 

prioritas berikutnya. 

d. Pada umumnya, koperasi memiliki tingkat cadangan kas yang relatif tinggi dalam kegiatan 

operasionalnya. Koperasi, terutama KSP/USP, yang tingkat mutasi kasnya tinggi diperlukan 

cadangan kas yang tinggi pula, apalagi KSP/USP belum memiliki lembaga APEX. APEX, yang dalam 

Bahasa Yunani diartikan sebagai “pengayom”, merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan 

dalam konsep generic model APEX oleh Bank Indonesia. APEX dikembangkan dengan harapan 

memberikan beberapa hal, yaitu (1) melindungi/mengayomi keberadaan anggota, (2) 

meningkatkan daya saing anggota, dan (3) meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. 

APEX dapat membantu koperasi sewaktu-waktu kekurangan likuiditas. Beberapa koperasi 

sekunder yang terkadang dijadikan koperasi jangkar bagi anggotanya antara lain: (1) Induk 

Koperasi Kredit (Inkopdit), (2) Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) bagi Koperasi Simpan 

Pinjam Konvensional, (3) Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) bagi Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS). 
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LAMPIRAN 2. DISEMINASI HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian disampaikan di dalam diseminasi melalui kegiatan workshop kepada pihak-pihak terkait, 

antara lain 

a. Kementerian Koperasi dan UMKM, 

b. Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan  

c. pihak-pihak Lain yang berkepentingan. 

Workshop ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian sekaligus menjadi media untuk memberikan 

wawasan tentang strategi dan teknik pengelolaan likuiditas koperasi, baik secara eksternal maupun 

internal dalam lingkungan infrastruktur pendukung yang ada saat ini. Diharapkan para pemangku 

kepentingan dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara tepat, mengambil langkah-langkah 

strategis dan berkoordinasi dalam mendukung stabilitas likuditas koperasi dalam jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Workshop dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal: Senin-Rabu, 16-18 November 2020 

Tempat:  Semarang 
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LAMPIRAN 3. MASUKAN DAN INPUT REKOMENDASI  

Berdasarkan masukan dari narasumber dalam workshop diseminasi studi likuiditas koperasi di Semarang 

pada 17 November 2020, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut.  

PENGAWASAN 

Pengembangan Sistem Pengawasan (materi pengawasan, siapa yang mengawasi, serta sistem/mekanisme 

pengawasan). 

a. Materi pengawasan 

Indikator: 

- keanggotaan (status, hak dan kewajiban),  

- laporan keuangan (audit), 

- laporan usaha, 

- pengelolaan organisasi (kepengurusan, pengawas, pengelola/karyawan, SOP), dan  

- kerjasama dengan pihak eksternal. 

Pelaksana: Kemenkop dan Dekopin 

b. Standardisasi sistem/mekanisme pengawasan 

Indikator: 

- SOP/Manual Pengawasan, 

- parameter pengawasan, 

- standar pengawasan, 

- prosedur sosialisasi mengenai mekanisme pengawasan, 

- pendampingan pada saat penyusunan laporan/materi yang diawasi, 

- pengembangan sistem pelaporan yang didukung penerapan TIK, 

- laporan hasil pengawasan, 

- tindak lanjut hasil pengawasan (conflict resolution), dan 

- prosedur diseminasi laporan hasil pengawasan secara terbatas. 

 

c. Pejabat Pengawas 

Indikator:  

- pendelegasian sebagian fungsi pengawasan kepada koperasi sekunder (ditetapkan berdasarkan 

kriteria tertentu, seperti aset, modal, dan jumlah anggota),   

- kerja sama dengan pihak Dekopin, 

- kerja sama dengan lembaga penilai/independen, 

- peningkatan kapasitas pengawas (peningkatan SDM dari segi kecukupan jumlah dan kapasitas), dan 

- standar minimum kualifikasi pejabat pengawas. 
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PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH 

Indikator: 

▪ penguatan diklat aparat mengenai perkoperasian, pengawasan, simpan pinjam, dan conflict resolution 

(penanganan masalah), 

▪ penguatan pokja pendukung terkait pengawasan koperasi. dan 

▪ SOP Pemda dalam rangka memfasilitasi perkembangan koperasi. 

PENGUATAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH 

Pengembangan Sistem Pengawasan Syariah (materi pengawasan, siapa yang mengawasi, serta 

sistem/mekanisme pengawasan). 

a. Materi pengawasan Syariah 

 Indikator: 

- Legalisasi produk dan layanan syariah. 

    Pelaksana: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)  

b. Pejabat Pengawas Syariah 

Indikator:  

- peningkatan kapasitas pengawas syariah (peningkatan SDM dari segi kecukupan jumlah dan 

kapasitas), 

- pengadaan Diklat Khusus untuk calon Pengawas Syariah, 

- Sertifikasi Pengawas Syariah, dan 

- standar minimum kualifikasi pejabat pengawas. 

Pelaksana : DSN MUI 

PENGUATAN LEMBAGA PENDUKUNG 

▪ Kajian bentuk kelembagaan dari lembaga pendukung koperasi: lembaga rating, lembaga penjamin 

simpanan, biro informasi pinjaman koperasi, dan APEX Koperasi. 

Indikator: 

- rekam jejak keberhasilan lembaga pendukung yang sudah ada, 

- rekomendasi bentuk lembaga rating, 

- rekomendasi bentuk LPSK, 

- rekomendasi bentuk Biro Informasi Pinjaman Koperasi, dan 

- rekomendasi bentuk lembaga APEX Koperasi. 

 

▪ Peningkatan kapasitas lembaga diklat perkoperasian yang dilaksanakan oleh Pusdiklat di tingkat 

kabupaten/kota (modul, pengajar, dan dukungan TIK). 

Indikator: 

- kurikulum diklat, 

- satuan pengajaran pendidikan, 
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- modul diklat, 

- metode evaluasi penilaian, 

- fasilitas pembelajaran, dan 

- tenaga pengajar. 

 

▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi koperasi sekunder untuk pendampingan, 

pengawasan KSP/USP serta menjadi mediator untuk membangun kerja sama dengan lembaga mitra, 

seperti: provider teknologipengembangan produk.    

Indikator: 

- peningkatan kualitas dan kuantitas layanan koperasi sekunder kepada koperasi primernya, dan 

- perjanjian kerja sama koperasi sekunder dengan lembaga mitra. 

REGULASI 

• Penegakan peraturan terkait keanggotaan koperasi. 

Indikator: 

- pelaporan sistem keanggotaan (status, hak dan kewajiban anggota), 

- evaluasi sistem keanggotaan koperasi, dan 

- aturan mengenai insentif dan sanksi terkait sistem keanggotaan.       

• Memperbaiki aturan terkait pembukaan kantor cabang/perluasan wilayah kerja berdasarkan status 

hukum dan izin usaha. 

Indikator: 

- acuan pembukaan kantor cabang/wilayah kerja oleh Kemenkop, dan 

- Perda tentang Pembukaan Kantor Cabang/Perluasan Wilayah Kerja. 

Menyusun Peraturan yang memungkinan KSP/USP untuk mengembangkan layanan keuangan lain yang 

mendukung layanan simpan pinjam. 

Indikator: 

Peraturan tentang pengembangan layanan keuangan lain yang mendukung layanan simpan pinjam. 

• Menyusun kebijakan tentang Standar Minimum Kualifikasi Pejabat Pengawas/Penilai. 

Indikator: 

Peraturan tentang Standar Minimum Kualifikasi Pejabat Pengawas/Penilai. 
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PENGEMBANGAN PRODUK 

Pinjaman sektoral. Pengembangan produk yang sesuai dengan permintaan pasar perlu lebih 

dikembangkan. Hal ini untuk lebih mendorong pinjaman bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan 

perikanan yang selama ini terbatas. Untuk itu, Kemenkop perlu melakukan kajian lending model yang 

sudah ada bekerja sama dengan pihak Bank Indonesia dan dinas teknis terkait. Setelah itu, perlu 

dikembangkan modul produk untuk membantu koperasi dalam pengembangan produk yang akan 

disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah. Promosi model pinjaman yang sudah dikembangkan, 

dilakukan di berbagai koperasi dengan Dinas Koperasi sebagai pendorong utama di berbagai daerah.   

Simpanan. Kemenkop perlu memfasilitasi pengembangan produk-produk simpanan. Hal ini untuk 

memenuhi kebutuhan akan produk simpanan pendidikan, kesehatan, dan tabungan hari tua seperti yang 

muncul dari hasil studi, Sebagai langkah awal, perlu adanya kajian model simpanan yang sudah ada. 

Selanjutnya, perlu dikembangkan pedoman untuk model produk simpanan. Caranya melalui kerja sama 

dengan lembaga penyedia jasa pengembangan koperasi, Kemenkop, dan dinas yang mendorong 

pengembangan produk simpanan di berbagai daerah.   

Penjaminan pinjaman dan simpanan. Kemenkop perlu bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan 

dan kementerian teknis mengembangkan skema penjaminan. Hal ini untuk lebih membangun kepercayaan 

masyarakat dalam menggunakan layanan koperasi, Perlu diadakan kajian atas skema penjaminan yang telah 

ada dan mengembangkan skema yang sesuai dengan kebutuhan pasar.  Selanjutnya, Kemenkop dan dinas 

terkait memfasilitasi kerja sama koperasi dengan lembaga penjamin untuk cakupan yang lebih luas.  

PENGENDALIAN RESIKO 

Sistim pengendalian internal. Peningkatan kualitas layanan koperasi perlu lebih ditingkatkan dengan 

pengawasan aktif koperasi dan anggota terhadap kegiatan simpan pinjam. Kementerian Koperasi dan 

UKM perlu mengembangkan peraturan manajemen risiko (setidaknya terkait delapan risiko), serta 

peraturan simpan pinjam secara umum. Untuk memudahkan pengembangan sistem pengawasan, perlu 

dikembangkan pedoman pengawasan yang dapat membantu koperasi dalam membangun sistem di tiap-

tiap lembaga.  

Sistem rekam jejak. Kemenkop perlu mengembangkan peraturan dan pedoman terkait sistem rekam 

jejak anggota serta membangun sistem rekam jejak itu sendiri.  Hal ini untuk memfasilitasi peningkatan 

kualitas pinjaman koperasi karena adanya sistem rekam jejak anggota koperasi yang memudahkan 

koperasi mengenal anggota.  
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LAMPIRAN 4. PERTANYAAN PENELITIAN 

Untuk menjawab pertanyaan faktor pendukung yang bersifat internal yang memengaruhi kondisi likuiditas 

KSP, ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan, antara lain 

1. terpenuhinya struktur organisasi koperasi, 

2. pengawasan aktif pengurus dan pengawas, dan 

3. kebijakan dan prosedur yang mencukupi. 

 

Terkait dengan ketiga faktor diatas maka informasi dan data akan dikumpulkan melalui daftar pertanyaan 

di bawah ini. 

PERTANYAAN 1 

a. Sejarah: 

• Kapan KSP/USP ini berdiri? 

• Kapan KSP/USP ini berbadan hukum, sejak kapan punya izin usaha? 

b. Struktur & Infrastruktur oranganisasi:  

• Berapa jumlah pengurus dan pengawas? 

• Apakah koperasi memiliki SOP lembaga dan operasional? 

- job description pengurus dan pengelola, 

- SOP Pinjaman, dan 

- SOP Simpanan. 

c. Modal dan aset (lihat data sekunder: Rapat Anggota Tahunan (RAT), audit eksternal, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). RAT terdiri dari: laporan pengurus, pelaksanaan 

program kerja, dan laporan keuangan dan pengawas yang isinya adalah komentar terhadap 

laporan keuangan dan program kerja). 

• Berapa modal awal KSP/USP ini?  

• Bagaimana mekanisme/proses pengumpulan modal tersebut? 

• Dari mana sumber permodalan koperasi? 

• Apa saja aset KSP/USP ini? 

• Adakah pertumbuhan/penurunan modal maupun aset? Mengapa?  

PERTANYAAN 2 

Produk keuangan yang dimiliki oleh koperasi: 

a. bagaimana strategi untuk penghimpunan dana/modal (baik dari dalam maupun luar anggota) yang 

dilakukan oleh KSP/USP ini? dan 

b. apa saja produk atau jasa keuangan yang dimiliki KSP/USP ini selama ini? 

Simpanan: 

a. apa saja produk simpanan/tabungan yang ada di di KSP/USP ini? 

b. berapa tingkat suku bunga atau bagi hasil simpanan/tabungan? dan 

c. berapa jumlah penabung di KSP/USP ini? (Cari informasi perkembangan jumlah penabung dari waktu 

ke waktu)  

 

Pinjaman: 
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a. apa saja produk pembiayaan atau kredit yang dimiliki KSP/USP ini? 

b. berapa jumlah peminjam di awal berdirinya KSP/USP? Bagaimana perkembangannya dari waktu ke 

waktu? Berapa jumlahnya sekarang? 

c. berapa plafon kredit/pembiayaan?  (dari waktu ke waktu) 

d. berapa suku bunga kredit/pinjaman? (dari waktu ke waktu) 

e. bagaimana cara pembayaran angsuran (pengembalian kredit)? Adakah perubahan kebijakan dalam 

cara pembayaran angsuran? Mengapa? dan 

f. bagaimana tingkat pengembaliannya (jika mungkin: jelaskan pengembalian dari yang masuk 

kategori usaha mikro, kecil, dan menengah). Adakah masalah dalam pengembalian ini (dari awal 

pembentukannya hingga saat ini)?  
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