
R1NGKASAN 

Penelitian ditujukan kepada aktifitas koperasi kredit Sejahtera di Cibinong, Bogor dan 

koperasi kredit BKKP Cibadak Sukabumi. Koperasi ini adalah 2 dari 36 koperasi binaan 

BK.3D Bogor. Aspek yang diteliti ialah sejauh mana keaktifan koperasi dalam 

meningkatkan peluang kesempatan kerja, penambahan penghasilan dan pertumbuhan serta 

pemerataan disektor non pertanian. 

Pinjaman yang diberikan oleh Kobdit dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 

untuk kesejahteraan, usaha produktif dan keadaan darurat. Diseluruh Indonesia terdapat 

617 Kopdit dibawah naungan 16 BK3D dengan anggota 163.000 dan kekayaan Rp 007 

juta. BK.3D Bogor terdiri atas 36 kopdit dengan anggota 12.000 dan kekayaan Rp 190 

juta. BK3D merupakan LSM/LPSM yang bertujuan untl.1k meningkatkan kesejahteraan 

melalui bidang ekonomi. 

Kopdit sejahtera Cibinong didirikan oleh seorang tokoh masyarakat yang telah dididik di 

Jakarta dalam bidang koperasi kredit oleh CUCO (Credit Union Counselling Office) dari 

Jerman Barat. Keberhasilan koperasi dapat dilihat dari anggota mula· mula 40 orang di 

tahun 1972 dengan kekayaan Rp 40.000,00 dan telah menjadi 931 orang di tahun 1989 

dengan kekayaan Rp 131 juta. 

Anggota koperasi terdiri atas petani dan buruh tani 0,2%, pedagang 11,4 %, guru 10,4 %, 

dosen 0, 1 %, pegawai negeri 4,1 %, pensiunan 2,5% karyawan perusahaan swasta 16,2 %, 

buruh 17,4%, supirO,9%, wiraswasta 3,2%, pelayanan 0,4%, ibu rumah tangga 29,1 %. 

Persyaratan menjadi anggota ialah mempunyai mata pencaharian dan berkelakuan baik 

yang dijamin oleh 2 orang anggota lama. Contoh kasus keberhasi1an anggota yang 

diwawancarai sejumlah 5 anggota yaitu pengusaha makanan ringan, warung kedl dan 

pengumpul barang bekas, bahan bangunan, penjual batik. 
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Kopdit BKKP, Cibadak Sukabumi, yang didirikan oleh seorang guru di tabun 1972 yang 

dibina oleh CUCO, mempunyai anggota mula-mula 22 orang dengan modal awal Rp 22 

ribu dan telah berhasil dalam keak:tifannya hingga sekarang telah mempunyai anggota 

sejumlah 691 orang dengan kekayaan Rp 208 juta. 

Perhitungan yang dilakukan oleh Badan pemeriksa menunjukkan fakta sebagai berikut : 

Produktifitas modal Kopdit BKKP 105% sedang standar ideal cuk:up 85 %; 

Effisiensi biaya 54 %, sedang standar ideal 50%; 

Distribusi pinjaman 122%, sedang standar ideal 60%; 

Rasio tunggakan 1 %, sedang standar ideal 3 % • 

Contoh keberhasilan anggota diberikan 7 contoh yaitu pengumpulan sampah, pengkredit 

pakaian, pengkredit kain batik, warung, bahan bangunan, keripik kentang, penjual 

makanan. 
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