
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari tiga 

kelompok usaha yang menjadi pilar ekonomi nasional. Pilar ekonomi yang 

dimaksudkan adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Swasta dan 

Koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas 

tradisional dan kerjasama antar individu masyarakat, dan merupakan salah satu 

lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh sifat masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan 

kolektif.  

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan 

usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata 

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  Koperasi didefinisikan sebagai suatu 

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip Koperasi, sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan (Statistik 

Perkoperasian, 2008).  

Keberadaan koperasi mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan 

ekonomi yang menjadi bagian yang cukup besar dari rakyat Indonesia, terutama 

hubunganya dengan ekonomi kerakyatan. Adapun peranan strategis koperasi 
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dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu : Pertama,  jumlah koperasi yang semakin 

meningkat setiap tahunnya. Kedua, dana simpanan yang dihimpun dan yang 

disalurkan semakin meningkat. Ketiga,  potensinya yang besar dalam penyerapan 

tenaga kerja. Keempat, volume usaha koperasi yang cukup besar. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh data yang menunjukkan perkembangan seluruh jenis koperasi di 

Indonesia yang secara umum dikelompokan sebagai koperasi simpan pinjam 

(KSP), koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa yang mengalami 

perkembangan pada periode 2007–2009. Indikator tersebut dilihat berdasarkan 

jumlah koperasi, anggota koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah melaksanakan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyerapan tenaga kerja, permodalan, volume 

usaha dan sisa hasil usaha (SHU).  

Jumlah koperasi dalam kurun waktu 2007 – 2009 cenderung meningkat 

sebesar 15 hingga 17 persen dengan persentasi koperasi aktif masih lebih tinggi 

dibanding yang tidak aktif. Sebagai contoh tahun 2009 dari 170.411 koperasi yang 

aktif sekitar 70 persen  dan tidak aktif sekitar 30 persen.  Anggota koperasi aktif 

juga dalam kurun waktu 2007 – 2009 juga bertambah rata-rata satu hingga dua 

juta orang per tahun.  Dengan bertambahnya jumlah koperasi membawa pengaruh 

terhadap bertambahnya tenaga kerja  yang bekerja di koperasi sekalipun tidak 

terlalu signifikan pada tahun 2007 sampai dengan 2008, yakni sekitar seribu orang 

per tahun tetapi untuk tahun 2009 cukup signifikan.  Dan secara ekonomi, sisa 

hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi, total 170.411 koperasi, dalam kurun 

waktu 2008 dan 2009 mencapai sekitar lima trilyun rupiah lebih. Secara lebih 

lengkap indikator-indikator  tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia, 2007-2009 

         
NO. INDIKATOR SATUAN 

TAHUN 
 2007  2008  2009  
       

 

      
 1 Jumlah Koperasi    Unit 149.793 154.964 170.411 
   a. Koperasi Aktif    Unit 104.999 108.930 120.473 

 
  b. 

Koperasi Tidak 

Aktif 
   Unit 44.794 46.034 49.938 

 
2 Anggota Koperasi Aktif Orang 26.888.067 27.318.619 29.240.271 

 
3 Pelaksanaan RAT    Unit 48.262 47.150 58.534 

 4 Penyerapan Tenaga Kerja 
    

   a. Manajer Orang 32.015 30.562 32.169 

   b. Karyawan Orang 339.390 326.443 325.161 

 5 Permodalan 
    

   a. Modal Sendiri Rp. Juta 20.231.699,45 22.560.380,03 28.348.727,78 

   b. Modal Luar Rp. Juta 23.324.032,14 27.271.935,23 31.503.882,17 

 6 Volume Usaha Rp. Juta 63.080.595,81 68.446.249,39 82.098.587,19 

 7 SHU Rp. Juta 3.470.459,45 5.037.583,01 5.303.813,94 

         
      

 

     Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM RI 

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat 

diarahkan agar memiliki kemampuan sebagai badan usaha dan menjadi gerakan 

ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai 

badan usaha yang semakin mandiri dan handal harus mampu meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Pembangunan koperasi diarahkan 

sebagai gerakan ekonomi yang didukung oleh jiwa dan semangat tinggi dalam 

mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang 

menjadi salah satu soko guru perekonomian Nasional . 

Pada hakekatnya, koperasi adalah suatu rancangan kelembagaan untuk 

menghimpun kekuatan kelompok masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. 

Efektivitas koperasi ditandai dengan sarana perjuangan masyarakat untuk 
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membangun perekonomiannya sehingga dapat mengembangkan kekuatan 

bersama para anggotanya. Dalam hal ini, komitmen para anggota akan 

kebersamaan merupakan syarat mutlak untuk menggerakkan keberhasilan usaha 

koperasi.  

Koperasi secara kelembagaan memiliki unit usaha/bisnis yang berupaya 

untuk memperoleh laba agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya 

kepada para anggotanya.  Koperasi berupaya agar para anggota koperasi dapat 

memperoleh keuntungan  dari usaha mereka masing - masing. Karena  anggota 

koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pelanggan dari bisnis yang dijalankan 

oleh unit bisnis koperasi. Kebersamaan merupakan prasyarat bagi koperasi untuk 

dapat berhasil dalam mencapai tujuan bersama. Dalam garis besarnya jenis 

Koperasi ada lima yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi 

produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. 

Salah satu  koperasi yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah 

Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) yang merupakan koperasi produksi, 

memiliki 34 anggota  yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 33 anggota Pusat 

Koperasi Kepolisian (Puskoppol) Polda dan 1 Puskoppol Mabes Polri. Inkoppol 

saat ini tidak hanya berhubungan dengan anggotanya saja, tetapi memiliki mitra 

lainnya yang harus diperhatikan. Salah satu Unit Usaha/bisnis Inkoppol yang 

menjalankan usaha dengan beberapa mitranya adalah PT. Bharakerta yang 

bergerak dalam  bidang percetakan.  PT. Bharakerta adalah perusahaan percetakan 

dengan omzet perbulannya  lebih dari 3 milyar rupiah. Dengan latar belakang 

inilah penelitian tentang strategi pengembangan menjadi sangat penting  untuk 
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dilakukan agar PT Bharakerta selalu siap menghadapi persaingan bisnis 

percetakan. 

Di era globalisasi dan informasi, PT. Bharakerta mengahadapi berbagai 

tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Turbulensi lingkungan 

bisnis seperti teknologi yang selalu terbaharukan, kualitas SDM yang semakin 

kompetitif, banyaknya pesaing baru yang muncul merupakan dinamika bisnis 

yang menuntut PT. Bharakerta untuk selalu mengikuti perkembangan dan 

menjawab kebutuhan pasar. Berbagai tantangan harus dicarikan jalan keluar untuk 

memecahkan berbagai permasalahan.  

Perkembangan dan persaingan usaha percetakan yang semakin meningkat, 

mengharuskan PT. Bharakerta untuk mengambil langkah keputusan strategis 

dalam rangka melanjutkan bisnisnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

manajemen strategi kemitraan PT. Bharakerta  yang efektif dan efisien. 

Manajemen strategi kemitraan meliputi kegiatan kemitraan dalam menentukan 

proses perencanaan atau perumusan strategi perusahaan, pelaksanaan atau 

implementasi  strategi yang ditetapkan dan evaluasi pelaksanaan strategi tersebut 

bagi pengembangan dan kemajuan perusahaan. Ketiga proses tersebut menjadi 

tolok ukur dalam  keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, PT. Bharakerta 

sebaiknya memiliki manajemen strategi pengembangan  yang dapat menghadapi 

keadaan di masa yang akan datang agar visi, misi dan tujuan perusahaan dapat 

tercapai secara berkesinambungan. Dalam hal ini, strategi diarahkan dan 

berorientasi jangka panjang dengan  memperhatikan penggunaan sumberdaya 

yang ada serta dinamika perkembangan lingkungan.   
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Upaya pengembangan strategi kemitraan PT. Bharakerta didahului oleh 

kajian yang dilakukan terhadap karakteristik  organisasi secara komprehensif dan 

sistemik. Selain itu perlu diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dari bisnis yang dilakukan selama ini, agar dapat merumuskan strategi 

pengembangan kemitraan PT. Bharakerta yang dapat menjawab tantangan di masa 

depan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam  situasi persaingan yang kompetitif, PT. Bharakerta dituntut untuk 

lebih peka terhadap perubahan  lingkungan bisnis karena berfungsi sebagai salah 

satu penggerak sektor riil di bidang  percetakan.  Hal tersebut merupakan sesuatu 

yang cukup menantang bagi PT. Bharakerta di masa mendatang yang 

perkembangannya sangat dinamis baik internal maupun eksternal. Persaingan 

yang semakin ketat di sektor bisnis khususnya di bidang usaha percetakan 

mengharuskan   manajemen PT. Bharakerta  memiliki  keunggulan kompetitif 

agar dapat terus berkembang dan memiliki daya saing, paling tidak, dapat 

bertahan  di dalam menghadapi tantangan yang ada.   

Untuk mengantisipasi hal ini PT. Bharakerta melakukan kerjasama dengan 

mitra dalam  memenuhi pesanan tersebut. Salah satu pemesan utama produk 

pencetakan PT. Bharakerta adalah Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) dan  

juga menerima pesanan secara umum. Namun membentuk sebuah kemitraan yang 

sesuai dengan tujuan organisasi tidaklah  terlalu  mudah untuk dilakukan. Karena 

bukan saja terletak pada berapa jumlah mitra yang bisa diajak bekerja sama 

dengan perusahaan ini tetapi juga kesesuaian dan komitmen antar pihak yang 
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bermitra menjadi sebuah pertimbangan. Kemitraan yang efektif  terjadi ketika 

masing-masing memiliki persamaan dan saling memahami perbedaan yang 

mereka miliki. Karenanya  perusahaan percetakan ini perlu memiliki strategi 

pengembangan kemitraan.  

Kepatuhan dan  konsistensi terhadap komitmen sangat diperlukan agar 

pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan baik, saling menguntungkan dan 

tidak ada yang dirugikan akibat kemitraan yang dibangun. Dalam melaksanakan 

kemitraan diperlukan iklim yang kondusif, yaitu suatu kondisi yang 

memungkinkan masing-masing perusahaan dapat saling tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi kemitraan yang efektif 

sehingga organisasi memiliki keunggulan daya saing. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian  ini 

menyangkut hal-hal berikut ini : 

1. Bagaimana kondisi PT. Bharakerta saat ini dilihat dari faktor internal yang 

menyangkut kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang menyangkut 

peluang dan ancaman? 

2. Bagaimana merumuskan alternatif strategi pengembangan kemitraan yang 

lebih efektif? 

3. Prioritas strategi  apa  untuk mengembangkan kemitraan PT. Bharakerta agar 

lebih efektif hasilnya?  

 

 

 

 



8 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Memetakan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) maupun kondisi 

eksternal (peluang dan ancaman) PT. Bharakerta saat ini.  

2. Merumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan kemitraan                    

PT. Bharakerta ke depan yang lebih efektif. 

3. Menentukan prioritas strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemitraan PT. Bharakerta yang  paling efektif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Induk Koperasi Kepolisian khususnya untuk PT. Bharakerta, keluaran 

penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk pemberdayaan internal 

Inkoppol dan pengembangan kemitraan dari PT. Bharakerta sendiri. 

2. Bagi akademisi dan peneliti,  riset ini diharapkan dapat dijadikan rujukan/ 

referensi tentang strategi pemberdayaan dan kemitraan usaha pada umumnya 

dan koperasi pada khususnya. 

3. Bagi masyarakat, terutama UMKM & Koperasi, keluaran penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat tentang strategi untuk pengembangan 

kemitraan usaha dalam meningkatkan dayasaing. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian diarahkan untuk mengembangkan strategi dalam 

memberdayakan kemitraan PT. Bharakerta sebagai salah satu unit usaha Induk 

Koperasi Kepolisian (Inkoppol). Ruang lingkup yang akan diteliti adalah 
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manajemen  PT. Bharakerta dan beberapa  perusahaan percetakan yang menjadi 

mitranya yang sudah menjalin kerjasama selama hampir delapan tahun dan 

keberadaannya bisa diidentifikasi terkait erat dengan usahanya, juga termasuk 

semua stakeholder percetakan P.T. Bharakerta. 




