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Abstrak  

Penelitian ini untuk mengetahui Peranan Koperasi Simpan Pinjam 

Credit Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang di Kecamatan 

Mentarang Kabupaten Malinau.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat di 

Kantor Koperasi Credit Union Femung Pebaya Cabang Mentarang Kabupaten 

Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini 

berjumlah 12 (Dua belas) orang terdiri dari Kepala Dinas Perindagkop, 

Manajer Koperasi Credit Union Femung Pebaya, Kasi Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Mentarang, Kepala Bagian Keuangan Credit Union 

Femung Pebaya, Kepala Tempat Pelayanan Credit Union cabang Mentarang, 

Badan Pengawas dan Pengurus Credit Union Femung Pebaya, dan 6 (enam) 

orang dari Masyarakat yang mewakili sebagai anggota dari Koperasi Credit 

Union.  

Hasil penelitian ini diangkat karena koperasi mampu bertahan 

ditengah arus krisis perekonomian global dan mampu memberdayakan 

masyarakat sekitar. Dengan bentuk peranan pemberdayaan yakni pemberian 

pendidikan dasar dan pelatihan serta sosialisai tentang pengelolaan keuangan 

hingga pemberian simpanan dan pinjaman dalam rangka penyertaan modal 

usaha. Sehingga output yang dihasilkan yaitu pemberdayaan masyarakat yang 

meliputi kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  

 

Kata Kunci : peranan, koperasi, simpan, pinjam, cabang, Kecamatan 

Mentarang, Kabupaten Malinau. 

 

Pendahuluan  

 Kompleksitas permasalahan yang bersifat krusial sering kali dihadapi 

oleh masyarakat miskin. Beberapa hal yang menonjol antara lain masyarakat 

dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya seperti 

sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan 

serta tuntutan-tuntutan lainnya. Ketidakberdayaan masyarakat miskin menjadi 
semakin serius, baik disebabkan faktor internal seperti semakin menyempitnya 
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lahan pertanian, maupun faktor eksternal seperti lemahnya kelembagaan, 

pemasaran dan lain-lain. Oleh karena itu upaya untuk memberdayakan 

masyarakat mendesak dilakukan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan 

mempertahankan swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan tuntutan-tuntutan lain yang tercakup dalam dinamika persaingan 

global. Konsep pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya 

merubah kognisi dan perilaku masyarakat miskin sehingga mereka mandiri dan 

produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dimana bahwa 

pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan 

politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi 

dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki 

peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, didirikanlah koperasi yang 

dapat menjadi suatu wadah untuk membantu perekonomian masyarakat 

terutama dalam memberikan jasa usaha simpan pinjam. 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai 

dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan Koperasi. 

Peran koperasi mampu menunjukan eksistensinya dalam menghadapi 

krisis ekonomi masyarakat pada saat ini. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi 

masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota koperasi dan terlebih dengan 

kemudahan dalam peminjaman uang terutama untuk bantuan usaha. 

Konkretnya yaitu pinjaman dana lunak yang diberikan kepada masyarakat 

dalam membuka lahan, baik lahan sawah ataupun lahan karet, maupun 

penyertaan modal usaha berdagang, dan lain-lain. Dengan bunga angsuran yang 

terjangkau oleh pinjaman, maka membuat anggota dari Koperasi Simpan 

Pinjam ini terus beranjak naik tiap tahunnya. 

 Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro non bank, tetapi koperasi 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (mikro finance) yakni 

penyediaan jasa keuangan bagi anggotanya dalam memberikan simpan pinjam. 

Usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha koperasi untuk menghimpun dan 

menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi. Dana simpanan yang 

terkumpul didalam koperasi merupakan modal kerja yang dapat digunakan oleh 

koperasi untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang 

membutuhkan. 
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        Sejalan dengan tujuan Negara Indonesia tersebut dilaksanakan pula 

pengembangan pelayanan dari Koperasi Credit Union (CU) untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat guna menunjang 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab 

yang berperan sebagai koperasi simpan pinjam masyarakat. Credit Union 

merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di Indonesia 

lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Kredit (KOPDIT) atau Koperasi Simpan 

Pinjam.   

Peranan dari Koperasi Credit Union (CU) sendiri merupakan sebagai 

tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri 

dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah 

sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan 

sumberdaya yang dimilikinya. Koperasi Credit Union adalah salah satu solusi 

pemberdayaan ekonomi yang bisa melibatkan banyak kalangan masyarakat, 

lintas agama bahkan lintas usia, agar mereka bertanggung jawab akan masa 

depannya masing-masing. Bagi anggota yang kurang sejahtera bisa naik sedikit 

menjadi lebih sejahtera, yang sudah sejahtera pun bisa memiliki nilai sosial dari 

uang simpanannya untuk digunakan bagi mereka yang membutuhkan. Bukan 

sekedar charity atau donasi, tetapi menjadi modal untuk mengangkat taraf 

hidup mereka sendiri. 

 Dalam hal ini Koperasi Credit Union menjadi suatu peranan yang 

memberikan simpan pinjam kepada masyarakat yang menjadi anggota dari 

koperasi tersebut. Manfaat bergabung dan menabung di Koperasi Credit Union 

: Bebas dari jerat perilaku Rentenir/Lintah Darat, mendidik dan melatih 

anggota untuk terampil menata keuangan rumah tangga/pribadi, merancang 

simpanan Sinera untuk passive income, anggota yang meminjam tidak akan 

kehilangan Uang Muka karena Uang Muka tetap menjadi Simpanan, Santunan 

rawat inap sebagai wujud solidaritas jika anggota aktif, bantuan Ibu melahirkan 

jika aktif sebagai anggota, Balas Jasa Simpanan dan Jasa Pinjaman yang 

kompetitif, dan perlindungan TUNAS dan LINTANG dari jalinan Kalimantan. 

Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak persaingan yang 

terjadi dalam mengembangkan suatu organisasi yang merekrut masyarakat 

untuk dapat melakukan dan menjadi anggota koperasi. Pada pelaksanaannya 

penulis melihat bahwa peranan Koperasi Credit Union selama kurang lebih 14 

tahun di Kabupaten Malinau sebagai suatu organisasi yang membantu untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, pada kenyataannya 

mengalami hambatan dalam pelayanan pemberian simpan pinjam koperasi 

kepada masyarakat. Suatu faktor yang menjadi penghambat peranan koperasi 

dalam memberikan simpan pinjam kepada anggotanya yaitu pertumbuhan 

Koperasi Credit Union dari segi rata-rata anggota dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, tetapi dari segi simpanan anggota mengalami 

penurunan. Sedangkan yang telah masuk menjadi anggota, tidak aktif dalam 

menyetor simpanan atau tabungan mereka. 
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        Peran koperasi dalam menawarkan produk-produk simpan pinjam 

tersebut harus lebih ditingkatkan untuk dapat menarik perhatian masyarakat 

menjadi anggota koperasi. Mulai dari pemberian sosialisasi, pelatihan, dan 

pendidikan untuk dapat membantu agar masyarakat lebih mengenal manfaat 

dari koperasi. Hal tersebut dapat dilihat seberapa mampu koperasi dapat 

bertahan sejauh ini untuk menjalankan segala program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Agar eksistensi dari 

koperasi Credit Union tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai wadah simpan 

pinjam masyarakat. 

 Melihat dari masalah yang dihadapi diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait : “ Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit 

Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang di Kecamatan Mentarang 

Kabupaten Malinau”.   
 

Kerangka Dasar Teori 

1. Pengertian Peranan 

  Menurut Soekanto (2005:244) Peran adalah suatu konsep tentang apa 

yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga 

dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Peranan adalah wujud dari pelaksanaan segala hak dan kewajiban 

baik didalam kehidupan organisasi maupun didalam kehidupan masyarakat. 

Jadi peranan merupakan segala aktivitas atau kegiatan seseorang atau individu 

yang melaksanakan fungsi dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. 

Menurut Miftah Thoha ( 2003 : 80 ) “Semakin kita bisa memahami 

peranan, maka semakin kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau 

integrasi antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan tujuan dan misi 

organisasi”. 

Menurut Ahmad Syafi’i (1990:66) Peranan adalah pola tingkah laku 

yang dibangun melalui hak-haknya dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

dikaitkan dengan status tertentu dalam suatu kelompok atau situasi sosial. 

 

2.  Pengertian Koperasi 

  Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 

tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

            Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-orang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan 

oleh dan beranggotakan koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan 

organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju 

tercapainya cita-cita bersama koperasi. 
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     Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita 

sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan kemiskinan 

yang selalu terjadi dalam masyarakat. Secara harfiah koperasi yang berasal dari 

bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata, yaitu : 

- Co yang berarti bersama 

- Operation yang berarti bekerja 

Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat 

disebut koperasi. 

 

3. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

 Koperasi Simpan Pinjam adalah yang usahanya semata-mata hanya 

menyelenggarakan simpan-pinjam saja, hal ini dikategorikan sebagai koperasi 

single purpose (usaha tunggal). KSP paling sedikit harus memiliki fungsi 

pengumpulan simpanan-simpanan, penyaluran pinjaman, dan administrasi 

umum. Fungsi-fungsi diluar ketiga fungsi tersebut, bila dibutuhkan dapat 

diselenggarakan secara terpisah yang disesuaikan dengan keperluannya setelah 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. 

Pada setiap fungsi dari koperasi dapat ditempatkan satu atau dua atau 

lebih karyawan, tergantung kepada volume kegiatannya. Bahkan satu orang 

karyawan dapat menangani satu atau dua fungsi sekaligus apabila volume 

kegiatan masih relatif kecil. Nasabah dari KSP yaitu penyimpanan dan 

penerimaan pinjaman adalah anggota KSP yang berarti pula pemilik KSP dan 

karena itu berhak ikut serta didalam mengambil keputusan-keputusan KSP, 

memodali dan membiayai organisasi KSP serta mengawasi jalannya KSP agar 

tetap berada didalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan-

keputusan rapat anggota.  

             Partisipasi anggota nasabah sebagai pemilik perlu 

ditumbuhkembangkan melalui berbagai cara dan tidak hanya terbatas kepada 

menghadiri rapat anggota saja, misalnya dengan menyediakan kotak saran dan 

pelayanan konsultasi atau informasi secara rutin. Apabila KSP melayani 

anggota, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan  KSP diantara anggota dan 

bukan anggota, sehingga: 

1. Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar dirasakan oleh 

anggota sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam. 

2. Mendorong yang bukan anggota untuk mengubah statusnya menjadi 

anggota dari Koperasi Simpan Pinjam. 
            Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 

koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk 

tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan Berjangka adalah 

simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan dilakukan sekali dan 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 

antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. 
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Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya 

dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang 

bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. 

            Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai 

dengan pembayaran sejumlah imbalan. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul tentang “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit 

Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang di Kecamatan Mentarang 

Kabupaten Malinau”, maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel 

yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada 

penelitian ini berjumlah 12 (Dua belas) orang terdiri dari Kepala Dinas 

Perindagkop, Manajer Koperasi Credit Union Femung Pebaya, Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mentarang, Kepala Bagian Keuangan 

Credit Union Femung Pebaya, Kepala Tempat Pelayanan Credit Union cabang 

Mentarang, Badan Pengawas dan Pengurus Credit Union Femung Pebaya, dan 

6 (enam) orang dari Masyarakat yang mewakili sebagai anggota dari Koperasi 

Credit Union. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, data 

reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 
Hasil Penelitian 

1. Keberadaan dan Fungsi Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya 

dalam Memberikan Simpan Pinjam kepada Anggota. 

a. Pengelolaan  Keuangan Koperasi Credit Union (C.U) Femung Pebaya 

 Berdasarkan data yang didapat penulis dari Tempat Pelayanan (TP) 

Ferurum Fekuyut, aset yang dimiliki Credit Union (C.U) Femung Pebaya  

cabang Mentarang mencapai ± Rp. 15.500.174.662,- dengan rincian anggota 

aktif  peminjam sebanyak 999 orang untuk tahun 2015, sementara untuk tahun 

2014 sudah mencapai ±Rp 16.000.000.000 untuk asset dan sekitar  anggota. 

             Berdasarkan hasil pernyataan wawancara dilapangan, bahwa 

Profesionalitas kepengurusan menjadi alasan utama pengelolaan dapat berjalan 

secara lancar. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, profesionalitas 

ditunjukkan dengan legalitas sertifikat pengelolaan keuangan yang dikeluarkan 

oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Pontianak, berupa pelatihan keuangan 

yang dilaksanakan hingga 6 bulan lamanya dan bentuk lain yang ditunjukkan 

adalah dengan kehadiran kepengurusan yang tepat waktu. Pukul 08:00 tepat 
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sudah masuk kerja dan baru pukul 15.00 tutup kantor. Namun bukan hanya 

sertifikat yang menjadi dasar profesionalitas. Untuk setiap tahun diadakan 2 

kali peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan yang diadakan oleh Credit 

Union (C.U) Femung Pebaya. 

 

b. Pelaporan Kondisi Keuangan Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya 

Kondisi keuangan yang dikelola mandiri oleh koperasi Credit Union 

(CU) Femung Pebaya sudah dilaporkan setiap 12 bulan sekali melaui RAT 

(Rapat Akhir Tahun), baik kepada sesama anggota koperasi maupun kepada 

dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Malinau. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari key 

informan, yakni Manager Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya, bahwa 

koperasi ini melakukan pelaporan keuangan rutin kepada anggota dan 

kepengurusan Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) regional Kalimantan yaitu 

Pontianak setiap 6 bulan sekali melalui Rapat Anggota Koperasi. 

 

c. Pengembangan Kegiatan Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya 

Peranan koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya selanjutnya 

adalah melalui pengembangan kegiatan koperasi dengan memberikan wawasan 

berwirausaha kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan mentarang 

dalam pengelolaan dana pinjaman dan perubahan perilaku untuk menyimpan 

uang, bukan menghabiskannya dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian 

berkembangnya koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya diharapkan 

seimbang dengan semakin berkembangnya usaha yang dilakukan oleh angggota 

koperasi dan masyarakat sekitar Kecamatan Mentarang melalui pemberdayaan 

pembukaan usaha seperti wirausaha maupun berkebun karet dan juga dapat 

melibatkan orang-orang atau keluarga kita yang kurang mampu untuk bekerja 

bersama-sama dengan kita. 

Koperasi Credit Union juga memberikan pengembangan kegiatan 

melalui Pendidikan Dasar dan Pelatihan kepada Anggota dari koperasi tersebut. 

Materi pendidikan pengenalan akan ditentukan oleh pengurus melalui bagian 

pendidikan. Setiap anggota diwajibkann untuk mengikuti pendidikan 

pengenalan secara penuh. Jadwal pendidikan juga akan disusun oleh bagian 

pendidikan dan akan disebarluaskan kepada seluruh anggota koperasi. Pada 

pelaksanaan pendidikan dasar ini diharapkan kepada seluruh anggota untuk 

mengikuti pendidikan secara penuh dan mendapatkan sertifikat pendidikan dari 

pihak koperasi. Sedangkan anggota yang tidak mengikuti semua materi 

pendidikan dasar tersebut yang sudah ditentukan tidak mendapatkan pelayanan 

kredit dari Koperasi Credit Union. 

 

2.  Peranan Koperasi Credit Union Femung Pebaya dalam Memberikan 

Simpan Pinjam kepada Anggota. 
            Koperasi Credit Union yang dibentuk sebagai koperasi yang 
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memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya harus mampu membangun 

suatu kepercayaan bagi setiap anggota yang terlibat dalam proses pelayanan ini. 

Bagi seluruh pengurus maupun pengelolah koperasi harus dengan sabar 

memperkenalkan kepada masyarakat tentang mengelolah keuangan mereka 

dengan baik. Tujuan dari koperasi melakukan hal tersebut adalah untuk 

membantu setiap masyarakat dalam mengatur penggunaan dana yang dikelolah 

oleh koperasi yang selalu kita kenal dengan proses simpan pinjam. 

            Koperasi Credit union menawarkan produk-produk simpanan Femung 

Pebaya, yaitu: Simpanan Saham, Simpanan Generasi Sejahtera 

(SINERA)/Unggulan, Simpanan Pulung Bua, Simpanan Sapuktau Sekola’, 

Simpanan Tawek, Simpanan Lepo, dan Simpanan Alud. Selanjutnya koperasi 

Credit Union Femung Pebaya memberikan produk-produk Pinjaman kepada 

anggota, sebagai berikut : Pinjaman Tara, Pinjaman Lepo, Pinjaman Alud, 

Pinjaman Serba Serbi, dan Pinjaman Tawek. 

            Hal ini juga dipertegas oleh data yang penulis dapatkan dari pihak 

koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya yaitu terdapat 999 orang anggota 

yang telah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan yang mampu 

mengaplikasikan pelatihan tersebut menjadi kegiatan yang nyata yakni 

pembukaan usaha dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri 

dan terdapat anggota yang sukses mengelola usaha melalui penyertaan 

pinjaman dana pembukaan usaha sebanyak 185 anggota koperasi yang mampu 

memberikan pengaruh baik bagi masyarakat sekitar Kecamatan Mentarang. 

 

3. Peranan Koperasi Credit Union Femung Pebaya dalam meningkatkan 

ekonomi anggota. 

Keberadaan koperasi tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi 

dari warga sekitar, khususnya warga Kecamatan Mentarang. Terlihat perbedaan 

keadaan ekonomi untuk warga yang menjadi anggota koperasi. Sebelumnya 

tingkat perekonomiannya memprihatinkan. 

            Sebelum menjadi anggota koperasi, keadaan ekonomi masyarakat 

cendrung berada dibawah tingkat kesejahteraan. Hal ini bukan dikarenakan 

kurangnya penghasilan, tetapi lebih dikarenakan kebiasaan warga yang 

membelanjakan habis seluruh penghasilan, tanpa ada yang disimpan. Sehingga 

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, maka mereka 

tidak memiliki simpanan. Namun setelah menjadi anggota koperasi, perilaku 

manghabiskan seluruh penghasilan secara perlahan berubah. Mereka memiliki 

cadangan uang yang disimpan pada koperasi. Hal ini dikarenakan ada 

kewajiban anggota untuk menyetor simpanan wajib yang jumlahnya minimal 

Rp.20.000,- tiap bulannya. Dan simpanan pokok sebesar Rp.500.000,- untuk 

seumur hidup dan dapat dicicil hingga 24 bulan.  Nominal yang kecil bagi 

warga dengan penghasilan ≥Rp.1.000.000 tiap bulan. 

            Berdasarkan data perkembangan 2014 dari Tempat Pelayanan (TP) 

Ferurum Fekuyut, anggota koperasi yang mengalami perubahan tingkat 
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perekonomian mencapai presentase ≥ 80 % atau 943 orang anggota. Walaupun 

secara langsung anggota tidak meminjam dana untuk pembukaan usaha atau 

pinjaman produktif, namun dari 68 orang yang meminjam pinjaman produktif 

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perubahan ekonomi anggota 

koperasi. Pembukaan lahan usaha seperti sektor perdagangan maupun 

pembukaan lahan pertanian seperti pengelolaan lahan karet terbukti banyak 

membantu masyarakat sekitar Kecamatan Mentarang dalam upaya kemandirian 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. Kendala yang dihadapi Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya 

dalam upaya memberikan simpan pinjam 

a. Perubahan pola pikir terhadap koperasi, kurangnya tenaga pada Tempat 

Pelayanan (TP) yang tersebar pada 4 lokasi serta kurangnya kesadaran dari 

setiap anggota yang telah melakukan pinjaman sehingga mengakibatkan 

kredit macet pada koperasi Credit Union. Namun untuk kendala perubahan 

pola pikir ini, berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan terjadi 

perubahan yang mulai menuju arah lebih baik yakni dengan diterapkannya 

kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pelatihan selama 12 jam penuh 

sebagai dasar keanggotaan yang didalamnya ditanamkan pengetahuan 

tentang pengelolaan pinjaman maupun kesadaran untuk menyimpan uang 

pada koperasi tersebut sebagai jaminan hari tua nantinya. Kemudian pada 

pendidikan dasar ini juga ditanamkan jiwa wirausaha pada anggota sehingga 

harapannya anggota tersbut nanti mampu mengembangkan usaha serta 

memberdayakan warga sekitar yang belum menjadi anggota untuk 

kemudian menjadi anggota koperasi. 

b. Sementara untuk kendala kurangnya tenaga pada Tempat Pelayanan (TP) 

memang terlihat sangat menonjol, untuk TP Ferurum Fekuyut hanya 

memiliki 1 kasir, tidak jarang warga sekitar TP Ferurum Fekuyut harus ke 

Pusat atau induk dari Koperasi Credit Union (CU) Femung Pebaya ini untuk 

membayar kredit pinjaman dana. Sehingga perlu diambil kebijakan yakni 

menambah tenaga pada setiap Tempat Pelayanan (TP). Agar pelayanan 

dapat lebih maksimal lagi. Tentunya menambah tenaga bukan hanya secara 

kuantitas tetapi kualitas juga, kemampuan pengelolaan keuangan tenaganya 

harus ditingkatkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi 

Credit Union (CU) Femung Pebaya. Kemudian meningkatkan kesadaran 

anggota untuk dapat mengembalikan dana yang telah dipinjamkan dari 

koperasi kepada anggota secara rutin dan tidak menunda-nunda dalam 

penyetoran sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh pihak 

koperasi, sehingga kredit macet perlahan dapat berubah menjadi lebih baik 

dengan adanya anggota yang rutin melakukan penyetoran. 
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Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang 

penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Koperasi Simpan 

Pinjam Credit Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang Kabupaten 

Malinau sebagai berikut : 

1. Terdapat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi yaitu 

berupa pendidikan dasar dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan 

hingga aktualisasi dalam pengelolaan keuangan tersebut, dan  

2. Bentuk peranan yang selanjutnya adalah pemberian pelayanan 

simpanan dan pinjaman Produktif yaitu pinjaman dalam rangka 

pembukaan usaha hingga mencapai Rp. 200.000.000,- serta pemberian 

sosialisasi kepada semua anggota koperasi agar lebih memahami cara 

untuk menyimpan dan meminjam dana di koperasi. 

3. Terjadi perubahan keadaan ekonomi warga sesudah menjadi anggota 

koperasi. Dimana masyarakat merasakan keuntungan menjadi anggota 

koperasi serta mendapatkan pendidikan dasar dan pelatihan 12 jam 

penuh sebelum menjadi anggota koperasi yang disertai dengan 

penanaman jiwa wirausaha sehingga mampu menjadi masyarakat yang 

mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kendala yang terjadi dalam upaya pemberdayaan masyarakat ialah 

masih terdapat pola pikir masyarakat yang menjadi anggota koperasi 

hanya untuk meminjam secara konsumtif  dan perilaku sadar akan 

menyimpan dan berinvestasi yang masih mengalami banyak hambatan. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang kemudian ditarik 

kesimpulan tentang Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) 

Femung Pebaya Cabang Mentarang Kabupaten Malinau maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kerjasama yang dijalin antara Pemerintah Daerah dan Lembaga 

Koperasi Credit Union Femung Pebaya yang mempunyai tujuan untuk 

kepentingan masyarakat agar menjadi sejahtera, terutama dalam 

perekonomian yang dapat diatur dengan baik. 

2. Lebih Meningkatkan koordinasi antara pihak koperasi dan Dinas 

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau, 

dalam hal pelaporan keuangan kepada Dinas tersebut. Tentunya 

diimbangi dengan pengawasaan dan pemberian bantuan non dana 

(materi) kepada pihak koperasi. Sehingga pihak koperasi dapat 

menerima bantuan tersebut, dan harapannya terjadi ketergantungan 

yang menguntungkan kedua belah pihak. 

3. Pemberian wawasan pemberdayaan kepada calon anggota koperasi 

melalui pendidikan dasar dan pelatihan 12 jam penuh untuk lebih 
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ditingkatkan lagi. Terlebih apabila mampu mengadakan sosialisasi 

secara rutin dalam periode tertentu pelatihan pemberdayaan kepada 

anggota sehingga anggota mendapatkan pemahaman secara lebih lagi 

terhadap pengelolaan keuangan maupun pemberdayaan masyarakat. 

4. Pendampingan tenaga pengelolaan keuangan dan pemberdayaan 

masyarakat dari dinas terkait. Maksudnya adalah adanya tenaga dari 

dinas terkait untuk mengarahkan peminjam dana agar mampu 

mengelola pinjamannya menjadi usaha yang produktif. Bentuknya 

dapat berupa pendampingan atau konsultan koperasi yang bertugas 

memberi pelatihan mengenai usaha pemberdayaan kepada anggota 

yang menjadi anggota aktif dari koperasi Credit Union Femung Pebaya 

secara khusus yang berada dicabang Ferurum Fekuyut Kecamatan 

Mentarang. 

5. Kemudian mampu merubah pola pikir masyarakat menjadi sadar akan 

menyimpan uang dan berinvestasi untuk peningkatan taraf hidup 

sehingga dapat menghindari sifat konsumtif. Sehingga kelak suatu 

simpanan dana yang di simpan di koperasi dapat dipergunakan sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan baik pada saat mendesak maupun 

pada saat hari tua nanti. 
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