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BABIY 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a. 	 Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia, terutama 

yang berkaitan dengan aspek pemerataan perekonomian. Mengingat 

pentingnya peran koperasi maka persiapan lembaga koperasi untuk menjadi 

profesional dari segi pengeJolaan bisnis dan mandiri di segi pengorganisasian 

agar dapat mengangkatnya menjadi soko guru perekonomian nasional, 

dituangkan dalam UU No. 25 Thn. 1992 tentang Perkoperasian sedangkan 

peraturan pelaksara mengenai koperasi yang mempunyai Usaha Simpan 

Pinjam ditetapkan dalam PP No.9 Thn. 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam olch Koperasi, sebagai pendukung UU No. 25 Thn. 

1992 yang mempunyai daya mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan 

dan perilaku koperasi secara proporsional sehingga koperasi mempunyai 

peluang sebagai organisasi ckonomi yang handal, dan mampu menampung 

partisipasi masyarakat secara demokratis. 

b. 	 Salah satu kebijaksanaan khusus yang digunakan oleh koperasi, khususnya 

yang mempunyai usaha simpan pinjam, agar dapat bersaing dengan dua 

pelaku ekonomi lainnya, adalah sistem tanggung renteng yang bennanfaat 

dalam pengamanan asset koperasi karena sistem tanggung renteng yang 

menekankan penanganan masalah didalam kelompok tanggung renteng 
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diharapkan dapat menghindarkan koperasi dan masalah-masalah yang dapat 

menghambat kemaj uan koperasi, terutama mengenai tunggakan pinjaman 

anggota sehingga asset koperasi dapat senantiasa berada dalam keadaan yang 

aman. 

2. 	 Saran 

a. 	 Koperasi sebagai wadah kcgiatan ekonomi yang didasarkan pada rasa percaya 

diri sendiri dan mampu menolong diri sendiri melalui pemupukan rasa 

solidaritas sosial seyogyanya tidak terlalu menggantungkan diri dari bantuan 

pemerintah atau pihak lain. Koperasi harus mampu tumbuh dan berkembang 

atas kekuatan yang dimilikinya sendiri sehingga citra koperasi yang seakan 

dilegalisir bahwa koperasi identik dengan golongan ekonomi lemah dapat 

terhapus. 

b. 	 Sistem tanggung renleng merupakan kelebihan yang dimiliki Koperasi Wanita 

Setia Bhakti Wanita schingga pcrlu ditekankan pada setiap angota koperasi 

akan pentingnya sistcm tanggung renteng bagi pengamanan asset koperasi. 

Dengan demikian tujuan memberlakukan sistem tanggung renteng dapat 

tercapai. Namun ada baiknya jika kelompok tanggung renteng meminta 

jaminan kepada anggota kelompok yang ditanggung renteng sehingga anggota 

tersebut tidak seenaknya mengandalkan kelompok untuk menanggung 

tunggakan pinjaman kepada koperasi. 
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