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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kacang-kacangan termasuk ke dalam kelompok pangan yang menduduki 

urutan ke lima dari sembilan kelompok pangan yang dikonsumsi (Hanafie 2004). 

Salah satu jenis komoditas kacang-kacangan yang patut mendapat perhatian 

adalah kacang kedelai (Glycine max). Kedelai memainkan peran penting dalam 

penyediaan protein dan asam amino esensial bagi keseimbangan gizi pangan di 

desa dan kota (Pusat Palawija 1986).  

Kedelai menjadi bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu yang 

merupakan sumber protein nabati utama masyarakat Indonesia. Sebanyak 50% 

dari konsumsi kedelai total diolah menjadi tempe, 40% diolah menjadi tahu, dan 

10% sisanya diolah menjadi produk makanan lainnya seperti tauco dan kecap 

(Economic Assessment 2012). Para produsen yang memproduksi tempe dan tahu 

dengan berbahan dasar kedelai pada umumnya tergabung dalam wadah Koperasi 

Primer Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) yang sebelumnya dikenal 

dengan nama KOPTI (Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia). 

Kedelai dianggap sebagai komoditas pertanian penting bagi Indonesia, 

karena tingginya permintaan komoditas  kedelai dan rendah produksi kedelai lokal 

Indonesia. Hal ini berdampak pada tingginya volume impor komoditas ini. Selain 

itu, insentif fiskal juga menambah volatilitas ini. Kedelai merupakan salah satu 

produk primer pertanian yang tidak dikenai PPN dan juga mendapat perlakuan 

penyesuaian tarif bea masuk atas impor kacang kedelai, yang semula 0% menjadi 

5%.  

Pada zaman Orde Baru produksi kedelai dalam negeri secara tidak langsung 

disubsidi oleh pemerintah melalui subsidi pupuk dan obat-obatan. Situasi ini 

menimbulkan persoalan bagi kebijakan nasional, karena biaya produksi kedelai di 

Indonesia lebih tinggi daripada harga di pasar internasional. Hal ini berhubungan 

dengan kelangsungan (viabilitas) ekonomi program subsidi pemerintah yang 

ditujukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Namun penting pula 

dilakukan perlindungan terhadap produksi kedelai, karena banyak industri kecil 

pedesaan secara langsung bergantung kepada produksi kedelai setempat.  

Permintaan akan kedelai di Indonesia semakin lama semakin mengalami 

peningkatan selama periode 1978 – 2012 (Gambar 1). Hal tersebut berbanding 

terbalik dengan ketersediaan akan kedelai di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa 

kedelai merupakan kebutuhan bahan pangan yang strategik dan prospektif. 

Masyarakat Indonesia mengkonsumsi rata - rata 8 kg tempe per kapita per tahun 

(Oktaviani 2012). Tingginya permintaan kedelai di Indonesia dan minimnya 

produksi kedelai lokal dan penawaran, berakibat negara Indonesia sangat 

tergantung dengan kedelai impor, terutama berasal dari Amerika Serikat. 
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Gambar 1 Permintaan dan produksi kedelai di Indonesia tahun 1978-2012 (BPS      

2012, diolah ) 

Perkembangan konsumsi, impor dan produksi kedelai di Indonesia dapat dilihat 

pada secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Perkembangan konsumsi, impor, luas lahan, produksi dan produktifitas 

kedelai di Indonesia 

Tahun 

Kebutuhan Konsumsi 

Kedelai nasional  

(ribu ton) 

Impor 

Kedelai(US$ 

Juta) 

Produksi Kedelai Indonesia 

Luas panen 

(Ribu Ha) 

Produksi 

(Ribu 

Ton) 

Produk-

tivitas 

(Ku/Ha) 

2007 2 235 479.43 459.11 592.53 12.91 

2008 2 291 694.75 590.95 775.71 13.13 

2009 2 349 621.28 722.79 974.51 13.48 

2010 2 407 840.04 660.82 907.03 13.73 

2011 2 466 124.96 622.25 851.28 13.68 

2012 2 525 686.43 566.69 779.74 14.85 

2013 2 585 734.48 554.13 807.57 14.57 

Sumber : USDA.Gov/Kementerian Perdagangan/Kementan/Tim Riset MI/Ghp/GRAFIS dan BPS 

2012 (diolah) 

Berdasarkan data Tabel 1 dapat dilihat bahwa adanya peluang yang besar 

pada pasar kedelai di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada konsumsi kedelai dari 

tahun ke tahun yang mengalami peningkatan terus menerus, terutama di tahun 

2013, dimana kebutuhan kedelai mencapai puncaknya dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan penurunan tarif 

impor kedelai dari 5% menjadi 0%, sehingga kedelai impor pada tahun tersebut 

menjadi lebih kompetitif (Kementerian Perdagangan 2013). Akibat penurunan 

harga kedelai impor menimbulkan kenaikan kebutuhan “psikologis” akan kedelai. 

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya konsumsi kedelai dari tahun ke tahun, 

terutama pada tahun 2013 yang mencapai 2.6 juta ton. Berdasarkan data dari 

Agricultural Market Information System FAO, tingkat kebutuhan konsumsi 

kedelai masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai kisaran 2.5 juta ton 

sampai 2.7 juta ton (Statistik AMIS 2014), hal ini senada dengan keterangan Aep 

Sarifudin, Ketua Gakoptindo (2014). 

Selain itu, meningkatnya permintaan kedelai juga disebabkan karena 

pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan industri berbasis bahan baku 
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komoditas kedelai, diantaranya terjadi diversifikasi turunan kedelai seperti 

industri obat-obatan, kosmetik dan makan ringan. Alasan lain terjadinya 

peningkatan yang signifikan atas kebutuhan kedelai nasional adalah 1) 

meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk 

kebutuhan  setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai 

dan bergizi seimbang, 2) meningkatnya kelancaran distribusi dan akses pangan 

melalui antara lain meningkatnya infrastruktur distribusi, dan peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan di tingkat rumah tangga, 

industri rumah tangga dan UKMK serta inportir (PASKOMNAS 2012). 

Secara rinci tren konsumsi kedelai yang terus meningkat sejak tahun 2007 

hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Konsumsi kedelai di Indonesia tahun 2000-2013 (Statistik AMIS-FAO  

2014 diolah) 

Sementara itu, dari sisi produksi, produksi kedelai berfluktuasi selama 

tujuh tahun terakhir dari yang rendah 593 000 ton pada tahun 2007 sampai yang 

tertinggi 975 000 ton pada 2009. Peningkatan produksi terjadi karena Pemerintah 

bertujuan untuk swasembada pangan kedelai. Menurut Badan Pusat Statistik, 

produksi kedelai lokal pada tahun 2010 mengalami penurunan dengan angka 

produksi sebesar 907 000 ton. Pada tahun 2011, angkanya mengalami penurunan 

menjadi 851 000 ton. Sementara pada tahun 2013, berdasarkan prognosa Badan 

Pusat Statistik (BPS 2012), produksi kedelai hanya 807 570 ton. 

Kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri terus meningkat, sementara 

produksi terus menurun dan tidak mencukupi, sehingga impor terus meningkat 

sejak tahun 2005 hingga 2011 dari Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Malaysia 

serta negara lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, rata-rata volume 

impor kedelai terbesar sejak tahun 2005 hingga 2011 berasal dari Amerika Serikat 

mencapai 82.1% dari total impor. Impor tertinggi Indonesia berasal dari AS, 

diikuti oleh Argentina dengan rata-rata 5.2% per tahun. Fakta lain yang 

mendukung kebutuhan konsumsi fkedelai dalam negeri tinggi adalah pengeluaran 

per kapita dan belanja untuk tempe cukup besar bagi orang Indonesia (Tabel 3). 

Pada tahun 2012 pengeluaran per kapita untuk belanja tempe saja mencapai Rp  
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633000, artinya hampir tiap hari orang Indonesia tidak terlepas dari makan tempe, 

sehingga sangat wajar apabila krisis kedelai tahun lalu menjadi isu penting bagi 

PRIMKOPTI sebagai organisais produsen tempe di Indonesia. 

Hal ini berarti produksi tempe nasional selama ini sangat tergantung 

kepada kedelai impor dari Amerika Serikat, sehingga distribusi  kedelai sangat 

dipengaruhi oleh pemimpin pasar (market leader). Hal ini telah berimbas kepada 

bisnis maupun ekonomi Indonesia, terutama kepada lembaga yang terkait 

langsung sebagai salah satu penyangga distribusi kedelai tingkat bawah, yaitu 

PRIMKOPTI yang mayoritas anggotanya adalah para pengrajin tempe dan tahu.  

Sumber Kementrian UKM dan Koperasi serta Gabungan Koperasi Tempe Tahu 

Indonesia (Gakoptindo) menyebutkan bahwa mayoritas  kebutuhan kedelai  di 

Indonesia dikonsumsi oleh para pengrajin tempe dan tahu untuk diproduksi, 

sehingga terjadi pergeseran harga sekecil apapun akan berdampak besar kepada 

anggota PRIMKOPTI dengan rata-rata produksi tempe dan tahu perhari sebanyak 

200-300 kg (Oktaviani 2012). 

Tabel 2 Volume impor kedelai Indonesia dari berbagai negara selama tahun 

2005-2011 (dalam ton) 

Negara 

Pemasok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Share 

Rata-

rata 

(%) 

Amerika 

Serikat 
898 223 1 057 280 1 203 239 1 081 292 1 178 346 1 582 313 1 847 899 82.1 

Malaysia 3 470 7 618 7 991 28 430 50 574 60 009 120 074 3.2 

Argentina 114 500 64 546 180 141 45 038 40 682 78 234 73 037 5.2 

Kanada 28 038 504 1 773 559 926 8 478 4 764 0.4 

Singapura 670 429 17 501 20 28 2 831 1 971 0.2 

Lainnya 11 279 1 763 830 155 17 761 44 064 8 640 40 871 10.2 

Total  1 086 180 1 132 140 2 240 800 1 173 100 1 314 620 1 740 505 2 088 616 100 

Sumber: UN Comtrade, 2012 dikutip dari IPB 2012) 

 

Tabel 3 Pengeluaran per kapita dan belanja untuk tempe 

 Pengeluaran 

per Kapita 

(Rp/bulan) 

Belanja 

Tempe 

Belanja 

Tempe 

Belanja 

Tempe 

Proporsi 

Belanja 

Tempe 

Proporsi 

Belanja 

Tempe 

Proporsi 

Belanja 

Tempe 

Tahun  Nasional Desa Kota Nasional Desa Kota 

2011 593 664 3 572 3 152 3 996 0,60% 0,53% 0,67% 

2012 633 269 4 061 3 527 4 599 0,64% 0,56% 0,73% 

Sumber: BPS, Susenas 2012. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, jenis 

koperasi dibagi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer 

yang beranggotakan orang per orang, sedangkan Koperasi sekunder yang 

beranggotakan koperasi primer. Untuk para pengrajin tempe, koperasinya adalah 

koperasi primer, dahulu bernama KOPTI dan saat ini disebut sebagai 

PRIMKOPTI. PRIMKOPTI secara wilayah kerja berada pada setiap tingkat 

kabupaten. Sementara itu, untuk koperasi sekunder dahulu bernama Induk 

Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Inkopti), sedangkan saat ini disebut sebagai 

Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) pada tingkat 

nasional dan Puskopti pada tingkat provinsi. Terhadap Puskopti tidak mengalami 

perubahan nama hingga saat ini. 
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PRIMKOPTI terbentuk untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teknis 

produksi yang masih tradisional, posisi tawar-menawar dalam pengadaan bahan 

baku serta permodalan. Pada prinsipnya gagasan bersatunya para pengrajin tempe 

dan tahu itu menyangkut tiga kepentingan yaitu: 1) Kepentingan pengrajin, 2) 

Kepentingan masyarakat dan 3) Kepentingan pemerintah.  

PRIMKOPTI yang berperan dalam penyaluran kedelai untuk anggotanya 

mengalami kendala dan kesulitan dalam pemberian pelayanan tersebut setelah 

pemerintah mengeluarkan kebijakan Kepres No 45 tahun 1997 tanggal 1 

November 1997, yaitu mengenai penghapusan impor kedelai oleh Bulog.  

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Januari 1998. Melalui Keppres No. 

19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali 

dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan 

pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Dalam Keppres tersebut, 

tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. 

Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme 

pasar. Bahan baku kedelai yang dipasok untuk pengrajin tempe dan tahu yang 

bekerja sama dengan PRIMKOPTI adalah 100 persen impor. Harga kedelai 

dimonopoli oleh importir yang biasa disebut kartel sehingga PRIMKOPTI tidak 

bisa berbuat apa-apa terkait bahan baku kedelai yang harganya tiap hari berubah. 

Importir menguasai pasar.  Kendala harga bahan baku yang mahal ini yang 

menyebabkaN PRIMKOPTI tidak dapat menjalankan keinginannya untuk 

menjual kedelai dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. 

Impor kedelai pada negara maju membuat kita menerima kedelai dengan 

keadaan apapun, kedelai kualitas apapun akan kita terima meskipun sebenarna 

kedelai itu digunakan untuk pakan ternak. Sementara untuk mengimpor kedelai 

yang berkualitas baik, harganya 2 kali lipat dan masyarakat tidak membeli karena 

harganya tidak wajar. Kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat adalah hasil 

rekayasa genetika, dengan bahan kimia yang cukup berbahaya, bahkan 

dicampurkan dengan makanan ayam serta konsentrat, kuota dari rekayasa 

genetika itu 20 juta ton/tahun (Gakoptindo 2014) dan dengan harga yang tidak 

bisa ditawar.  

Pengaturan harga yang dengan mudah dilakukan importir dengan 

menaikkan harga terus menerus dikarenakan komoditi impor kedelai dihargai 

dengan Dollar yang diekuivalenkan kedalam Rupiah sementara pendapatan dari 

PRIMKOPTI adalah rupiah. Cara importir memperoleh milyaran rupiah dapat  

dilakukan dengan mudah salah satunya adalah melakukan penahanan pasokan 

kedelai yang dilakukan importir dengan maksud menunggu harga Dollar naik dan 

harga bahan baku kedelai sudah pasti meroket. Dalam tempo 2 hari penahanan 

pengiriman sajam mereka memperoleh keuntungan milyaran rupiah.  

Petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan bahan baku kedelai untuk 

pengrajin tahu tempe. Saat ini petani lokal tidak tertarik untuk menanam kedelai 

karena harga yang kalah saing dengan harga kedelai dari importir meskipun 

kualitas kedelai lokal jauh lebih baik dan jika dibuat tahu maka rasanya jauh lebih 

gurih. Supplai bahan baku kedelai dari petani lokal tidak pernah mencuat karena 

para petani lokal sudah terikat kontrak dengan perusahaan-perusahaan industri 

pembuatanan kecap, tauco dan susu kedelai dengan poa kerjasama inti plasma. 

Kerjasama ini lebih menarik bagi petani lokal karena harga jual ke industri lebih 

stabil dan adanya bantuan penyuluhan produksi dan pasca panen. Disamping itu 
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kacang kedelai yang belum matang juga sudah bisa dijual dengan cara direbus ke 

penjual bajigur, karena harganya lebih tinggi dibandingkan menjual kedelai untuk 

bahan baku temped an tahu ke PRIMKOPTI.  

Kondisi lain yang menyulitkan PRIMKOPTI dalam memberikan pelayanan 

yaitu banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pengurus 

PRIMKOPTI. Hal ini terlihat pada laporan Rapat Anggota Tahunan PRIMKOPTI 

dilain pihak, persaingan semakin ketat dan tekanan dari pendatang/pebisnis baru 

swasta semakin besar, terutama dari perusahaan distributor swasta, agen swasta, 

serta pengimpor kedelai. Hal ini disebabkan oleh prospek bisnis ini sangat baik 

dan menarik, sementara pengaturan kebijakan  mengenai sektor bisnis ini belum 

ada, setelah Perum Bulog tidak lagi menjadi pengendali harga kedelai. Tentunya 

masalah ini merupakan tantangan tersendiri bagi PRIMKOPTI, karena notabene 

pihak swasta memiliki modal yang lebih kuat, baik network, SDM maupun 

pendanaan dibandingkan PRIMPKOPTI. 

Revitalisasi 

 bisnis pada PRIMKOPTI sangat penting untuk diterapkan, karena melihat 

bahwa PRIMKOPTI merupakan koperasi dengan produksi tempe dan tahu yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir semua rumah tangga 

miskin pedesaan menyertakan kelompok pangan kacang-kacangan dalam pola 

konsumsi pangannya. Rumah tangga miskin yang mengkonsumsi umbi-umbian 

mencapai 42.5 % dan kacang-kacangan 80.8 % (Hanafie 2004). 

Selama ini, PRIMKOPTI bukan tidak melakukan berbagai upaya untuk 

mengatasi berbagai permasalahan tersebut, misalnya dengan melakukan 

pendekatan terhadap pasar (market), petani lokal, universitas, perbankan/lembaga 

keuangan, dan kepada pemerintah, antara lain Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta 

Kementerian Keuangan. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang 

lebih konkrit dan terkoordinasi dengan baik. 

Terkait dengan permintaan kedelai yang sangat signifikan di Indonesia, 

seharusnya peran PRIMKOPTI cukup signifikan dalam bisnis ini. Untuk itu, 

dibutuhkan sistem dan pengelolaan bisnis yang baik agar kontinuitas usaha dan 

kepastian pasokan kacang kedelai ini dapat terjamin. Oleh karena itu, 

PRIMKOPTI perlu memiliki vitalitas yang tinggi dalam rangka pengembangan 

bisnis PRIMKOPTI ke depan untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. 

Inilah alasan mengapa penelitian tentang:  “Revitalisasi Bisnis PRIMKOPTI 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Kedelai dalam Negeri” menjadi penting. 

Perumusan Masalah 

Konsumsi kedelai dalam negeri terus meningkat, sementara produksi terus 

menurun dan tidak mencukupi, sehingga impor terus meningkat. Hal ini berarti 

produksi tempe nasional selama ini sangat tergantung kepada kedelai impor dari 

Amerika Serikat, sehingga tata niaga  kedelai sangat dipengaruhi oleh pemimpin 

pasar (market leader). PRIMKOPTI adalah salah satu entitas yang terlibat secara 

langsung pada rangkaian tata niaga kedelai ini. Selayaknya entitas ekonomi, 

dalam masa krisis, PRIMKOPTI secara kelembagaan mengembangkan 

ketahanannya.  Dengan adanya pencabutan “kemudahan” tersebut, PRIMKOPTI 

perlu melakukan vitalitas  bisnis dan organisasi sehingga tetap mampu bertahan 
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dalam kondisi lingkungan yang turbulen dan tidak pasti. Pada kenyataannya, 

PRIMKOPTI justru mengalami penurunan. Apabila PRIMKOPTI berkinerja dan 

memiliki ketahanan selayaknya entitas bisnis, maka dengan adanya pencabutan 

“kemudahan”, seharusnya PRIMKOPTI tetap mampu bertahan. Peta bagaimana 

kondisi PRIMKOPTI saat ini, baik kondisi kelembagaan maupun perkembangan 

bisnisnya diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut rekomendasi apa yang 

diperlukan dalam rangka memperbaiki kinerja dan vitalitas PRIMKOPTI. Ketidak 

mampuannya menghadapi krisis ini menunjukkan sisi lemahnya vitalitas  

PRIMKOPTI.  

Salah satunya adalah PRIMKOPTI menghadapi masalah kurang 

profesionalnya pengelolaan lembaga oleh pengurusnya sehingga memperburuk 

kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya, dalam hal ini 

pengrajin tempetahu. Salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa 

PRIMKOPTI dikelola secara kurang profesional tercermin dari buruknya kinerja 

keuangan dan banyak hutang yang tidak terbayarkan, baik hutang anggota (kredit 

macet) kepada PRIMKOPTI maupun kewajiban PRIMKOPTI kepada pihak bank. 

Selain itu, juga terlihat banyak bisnis yang terkait dengan kompetensi/bisnis 

utama, misalnya pengadaan kedelai tidak berjalan optimal,bahkan lebih 

mengandalkan bisnis penyewaan aset dan simpan pinjam saja.  Hal ini didukung 

oleh Laporan Keuangan beberapa PRIMKOPTI di Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Yogyakarta serta Denpasar dalam lima tahun terakhir ini 

(PRIMKOPTI 2014). 

Ditambah lagi, solusi atas permasalahan kehilangan “kemudahan” yang 

selama ini diberikan pemerintah sebelumnya, melalui pembukaan berbagai lini 

bisnis yang beragam pada koperasi, sehingga terkesan PRIMKOPTI tidak fokus 

pada kompetensi intinya, yaitu penyediaan dan distribusi kedelai bagi para 

pengrajin tahu tempe. Diferensiasi produk yang dilakukan PRIMKOPTI tidak 

terkonsentrasi dan berdasarkan prioritas bisnis prospektif, tapi justru cenderung 

tidak fokus. Walaupun hal ini dibenarkan secara Rapat Anggota Tahunan, namun 

dapat menjadikan kinerja PRIMKOPTI tidak fokus pada bisnis intinya sehingga 

berpotensi menurunkan kinerja bisnisnya.  

Selain itu, dengan adanya pencabutan “monopoli” Perum Bulog tersebut 

mengijinkan adanya pemberlakukan hukum pasar bebas pada kedelai. Pengrajin 

tahu/tempe tidak hanya membeli kedelai dari PRIMKOPTI, tetapi bebas dari 

lembaga pemasar lainnya. Padahal menyerahkan tata niaga kedelai yang strategis 

pada hukum pasar bebas akan sangat memengaruhi ketahanan pangan masyarakat 

menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga. Kedelai yang sebagian besar 

dikonsumsi dan diproduksi oleh masyarakat menengah ke bawah dan merupakan 

jenis pangan strategis masih membutuhkan campur tangan dari pemerintah 

maupun lembaga terkait untuk menstabilisasi harga. Selain itu, masuknya 

pendatang baru bisnis/pihak swasta yang semakin banyak, terutama dari 

perusahaan distributor, agen, serta pengimpor kedelai, menunjukkan bahwa niaga 

kedelai dianggap strategis oleh banyak pihak.  

Tingkat ketahanan pangan kedelai yang kuat didukung dengan tingkat 

pengendalian harga yang memadai dapat dicapai melalui produksi dan tata niaga 

dalam negeri yang kuat. PRIMKOPTI merupakan bagian kecil dari tata niaga 

kedelai yang dapat digunakan untuk menjadi salah satu instrumen pengendali 

harga dan distribusi seperti halnya Perum Bulog atau BUMN/D pangan lainnya di 
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Indonesia. Namun demikian, apabila PRIMKOPTI tidak dikelola dengan baik dan 

lembaganya tidak dapat bertahan tangguh, apakah mungkin dilibatkan dalam 

bagian kecil dari tata niaga kedelai yang dianggap strategis tersebut. Penelitian ini 

perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi vitalitas bisnis  

PRIMKOPTI termasuk resiliensi dan pertimbangan manajemen risiko pada tata 

niaga kedelai sehingga tetap mampu bertahan dalam kondisi persaingan bebas 

maupun dalam kondisi krisis. Faktor-faktor yang memengaruhi vitalitas bisnis  

PRIMKOPTI dapat mempertimbangkan beragam hal baik secara internal (kinerja 

PRIKPTI) maupun secara eksternal dalam tata niaga kedelai, termasuk 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lain dalam tata niaga kedelai, yang 

pada akhirnya untuk memperlihatkan bagaimana vitalitas PRIMKOPTI dapat 

ditingkatakan melalui revitalisasi internal dan eksternal. 

Penelitian tentang PRIMKOPTI ini menjadi sangat penting dalam rangka 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata niaga kedelai di Indonesia, serta 

membantu mengatasi krisis kedelai termasuk produk turunan tahu tempe dan 

perekonomian Indonesia pada umumnya. Berbagai koperasi di belahan dunia 

lainnya dapat berkembang pesat dengan anggota mencapai 800 juta orang, dan 

mampu mempekerjakan sekitar 100 juta orang,serta dapat memberikan jaminan 

kehidupan bagi sekitar 3 miliar orang.  Bahkan ada sekitar 300 koperasi terbesar 

didunia yang memiliki aset mencapai ( 30-40 ) triliun dollar AS dengan omset 963 

miliar dollar AS per tahun.  Dari ke-300 koperasi terbesar tersebut adalah 

koperasi-koperasi industri  makanan dan pertanian (32.6 %), ritel (24.7 %), dan 

keuangan/asuransi (21.8 %). Artinya belajar dari keberhasilan berbagai koperasi 

di dunia, walaupun kondisi koperasi di Indonesia banyak yang kurang 

berkembang, khususnya PRIMKOPTI, namun bukan tidak mungkin dapat 

diperbaiki dan mengalami kemajuan pesat.  

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu, ada beberapa 

alasan utama mengapa penelitian mengenai PRIMKOPTI ini penting. Pertama 

PRIMKOPTI tidak hanya pelaku sejarah dalam industri tahu-tempe dan ekonomi 

Indonesia (salah satu soko guru perekonomian Indonesia) akan tetapi aset, 

infrastruktur dan kelembagaan sudah terbentuk sedemikian besar sejak zaman 

Orde Baru di setiap wilayah. Namun, dengan dicabutnya monopoli Perum Bulog 

atas impor kedelai menyebabkan PRIMKOPTI lambat laun banyak yang tutup dan 

bisnisnya menurun. Dari hampir 415 wilayah di Indonesia, saat ini hanya tersisa  

114 PRIMKOPTI dengan jumlah PRIMKOPTI yang sehat tidak lebih dari 30 % 

(PRIMKOPTI, Kementerian Koperasi dan UKM  2012). Kedua, PRIMKOPTI 

dalam menjalankan usahanya juga harus bersaing dengan sektor swasta. Agar 

vitaliatas bisnis PRIMKOPTI dapat ditingkatkan kembali maka perlu dilakukan 

penelitian terkait bagaimana strategi dan kebijakan alternatif yang perlu dilakukan 

agar PRIMKOPTI dapat menjadi lembaga yang memiliki vitalitas bisnis yang 

tinggi.  

Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai PRIMKOPTI, umumnya 

hanya mengkaji permasalahn secara terbatas, antara lain mengenai masalah 

distribusi dan supply-demand kedelai yang dilakukan oleh PRIMKOPTI di 

Grobogan (Fahma 2007),  Adhi (2009) hanya merumuskan strategi umum yang 

harus dilakukan dalam pengembangan PRIMKOPTI di Bogor, yaitu penetrasi 

pasar.  Oktaviana et al. (2013) hanya mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan 

PRMKOPTI di Malang, sedangkan Supadi (2009) hanya melihat dampak impor 
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kedelai terhadap ketahanan pangan dan Siregar (2003) hanya melihat dari sisi 

kebijakan perdagangan komoditas kedelai. Artinya penelitian-penelitian 

sebelumnya belum ada yang melihat PRIMKOPTI secara kelembagaan bisnis 

maupun secara menyeluruh. Selain itu, penelitian terkait revitalisasi bisnis 

koperasi, terutama PRIMKOPTI, belum pernah dilakukan. Adapun permasalahan 

penting lainnya yang perlu diselesaikan sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran kondisi PRIMKOPTI saat ini? 
2. Apa faktor-faktor dominan yang dapat memengaruhi revitalisasi bisnis 

PRIMKOPTI? 
3. Bagaimana strategi revitalisasi bisnis PRIMKOPTI ke depan agar dapat 

mengembangkan bisnisnya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan utama 

penelitian ini adalah memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan alternatif 

agar PRIMKOPTI dapat menjadi lembaga yang memiliki vitalitas yang tinggi. 

Tujuan lainnya adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi dan mengkaji kondisi utama PRIMKOPTI baik lembaga 

maupun bisnisnya saat ini. 
2. Menganalisis faktor-faktor dominan yang memengaruhi revitalisasi bisnis 

PRIMKOPTI. 
3. Merumuskan strategi revitalisasi bisnis PRIMKOPTI ke depan untuk 

pengembangan bisnisnya.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini lebih memfokuskan pada penyusunan strategi 

revitalisasi bisnis PRIMKOPTI agar kedepan menjadi organisasi yang lebih baik, 

memiliki kinerja keuangan yang sehat, semakin maju/ berkembang dan memiliki 

resiliensi bisnis yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek yang dikaji meliputi kinerja 

keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi, risiko bisnis, analisis 

masalah dan solusi, rantai distribusi,  kelembagaan,  strategi revitalisasi dan 

rekomendasi kebijakan pengembangan PRIMKOPTI agar dapat menjadi lembaga 

bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.   

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak pemerintah, 

PRIMKOPTI, kelembagaan, ilmu pengetahuan, dan peneliti. 

 Bagi pemerintah penelitian ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan 

pemenuhan pangan dan gizi dan untuk Kementerian UKM dan Koperasi 

khususnya untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil 

 Bagi PRIMKOPTI sendiri, kelembagaan yang sehat dan memiliki kepastian 

serta kelangsungan usaha yang terjamin  
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 Bagi ilmu pengetahuan, dalam rangka mengimplementasikan strategi 

pengembangan dan pola pikir serta metode yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah melalui pendekatan sistem 

 Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai teori dan konsep dalam manajemen bisnis, khusus 

dalam pengembangan kelembagaan dan pengelolaan bisnis agar memiliki 

resiliensi yang baik  

Kebaruan (Novelty) 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kebaruan 

teori dan model aplikatif bagi usaha perkoperasian khususnya dan usaha kecil 

menengah pada umumnya. Kebaruan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

tersusunnya rancanan strategi bisnis  PRIMKOPTI.  Selain itu, model pengelolaan 

dan operasional PRIMKOPTI kedepan diharapkan dapat berbentuk operasional 

suatu lembaga intermediasi keuangan atau Lembaga Keuangan Mikro seperti 

pelayanan di perbankan atau Baitul Mal (BPR, BRI Unit, dan BMT) yang 

profesional.  

Secara ringkas, kebaruan atas penelitian ini diantaranya: 

 Kontribusi kebaruan teori dan model aplikatif bagi perkoperasian 

khususnya dan pengrajin tahu tempe pada umumnya.  

 Terbentuknya rumusan strategi  revitalisasi bisnis PRIMKOPTI untuk 

pengembangan bisnis PRIMKOPTI termasuk didalamnya resiliensi 

bisnis PRIMKOPTI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




