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Artinya:
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan
kepadamu?"1
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(QS. Al Kahfi : 66)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian Dan
Perdagangan Dalam Pembinan Koperasi Di Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
evaluasi kinerja dinas koperasi perindustrian dan perdagangan dalam pembinaan
koperasi dikecamtan sekernan kabupaten muaro jambi, ingin mengetahui kendala
pembinaan koperasi, skripsi ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis
penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang di peroleh
melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Berdasarkan peneliyian yang
dilakukan penulis,hasil dan kesimpulan: Pertama, Pembinaan oleh dinas koperasi
perindustrian perdagangan dalam pembinaa koperasi di Kecamatan sekernan
kabupaten
muaro
jambi
dengan
cara
melakukan
kegiatan
seperti,seminar,workshop,penataran dan pelatihan. Terhadap oknum-oknum
koperasi kegiatan dilakukan untuk menjadikan koperasi agar lebih maju. Terdapat
satu koperasi yang unggul di kab,muaro jambi di kecamatan sekernan.Kedua,
Faktor penghambat pembinaan koperasi di kecamatan sekernan kab,muaro jambi
adalah kurangnya antusiasi pengelola koperasi dalam mengikuti kegiatan yang di
adakan oleh pihak terkait, kurangnya modal dalam melakukan pembinaan dan
kurangnya anggota dalam melakukan pembinaa koperasi.Ketiga, Evaluasi kinerja
dinas koperasi perindustrian perdagangan adanya peningkatan lagi baik dari aspek
kedisiplinan waktu dalam bekerja maupun disiplin dalam melaukukan tugas dalam
pengembangan pembinaan dan pengawasan Koprasi di Kecamatan sekernan
Kabupaten Muaro Jambi khususnya Kecamatan Sekernan, agar lebih maju sampai
mampu bersaing menjadi koperasi yang bersaaing dengan koperasi lainya.
Kata Kunci

: evaluasi, pembinaan,koperasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan koperasi di Indonesia menjadi sangat penting, karena bangsa
Indonesia sendiri jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih
rendah. Dengan adanya koperasi yang berjalan sesuai dengan ketentuannya
memungkinkan tujuan dari adanya koperasi itu dapat tercapai yaitu kesejahteraan
masyarakat dari aspek perekonomian di daerah dapat terwujud. Pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
secara material maupun spiritual dengan berdasarkan pada
Undang-Undang,serta menjalankan

Pancasila dan

roda perekonomian dan mewujudkan

kesejahteraan sosial.
Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang
Perkoperasian.2 Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya
Pasal 33 UUD 1945, pada Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.3 Berdasarkan hal
tersebut berarti bahwa koperasi telah memiliki kedudukan yang cukup kuat karena
memiliki dasar konstitusional yang jelas. Saat ini kehidupan berkoperasi telah

2
3

Pasal 1 Ayat (1) UU. No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian
Pasal 33 Ayat (1) UUD. Tahun 1945, Tentang perekonomian
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menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia dengan
menjalankan

perkoperasian

berarti

ikut

membangun

perekonomiannya.

Pemerintah merupakan pemrakarsa ekonomi yang memiliki misi untuk
memajukan koperasi sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga mempunyai
kemampuan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memajukan ekonomi nasional.
Dengan kata lain, tujuan dari

pembangunan itu adalah untuk

mengentaskan kemiskinan sehingga Bangsa Indonesia bisa menjadi Bangsa yang
sejahtera di Negeri-nya sendiri. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang
senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara
berkembang termasuk di negara Indonesia. Di Indonesia masalah kemiskinan
merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan, bukan saja karena masalah
kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini,
melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis
multi dimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu, salah satu cara dalam mewujudkan pembangunan yang
bertujuan untuk mensejahterakan suatu bangsa sesuai dengan UUD 1945 pada
alinea ke IV adalah dengan dibentuknya suatu usaha bersama berbadan hukum
dengan tujuan mensejahterakan anggotanya secara khusus dan mensejahterakan
masyarakat pada umumnya atau yang disebut dengan Koperasi. 4
Undang-Undang Dasar telah menempatkan operasi sebagai soko guru
perekonomian Indonesia. Atas dasar itu pemberdayaan masyarakat melalui
4

Suhartati dan Tati, Manajemen Strategi Koperasi, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2005)

Hlm 21
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koperasi diharapkan akan mampu memberikan dampak yang baik bagi suatu 3
perekonomian.
Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992
Pasal 4 bahwa fungsi dan peranan koperasi yaitu mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggikualitas
kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan
perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi
bagi pelajar bangsa.5
Tetapi kenyataan saat ini keberadaan koperasi di Indonesia juga tidak serta
merta membawa dampak yang baik bagi masyarakat, karena jika salah dalam
melakukan pengelolaannya tidak akan membawa manfaat bagi para anggotanya
dan masyarakat secara luas. Perkembangan koperasi di Indonesia memang cukup
pesat keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh. Berikut ini
merupakan data perkembangan koperasi di Indonesia. 6
Kegiatan koperasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk
mensejahterakan

anggota

koperasi

secara

khusus

dan

masyarakat

di

lingkungannya secara umum. Tetapi keadaannya saat ini masih terdapat berbagai
permasalahan yang terjadi pada dunia perkoperasian secara nasional dan tidak
terkecuali pada perkoperasian yang ada di Kabupaten muaro jambi. Permasalahan
pembinaan koperasi didaerah khususnya di Kabupaten muaro jambi menjadi isu
5

Pasal 4 UU. No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian

6

Kartasapoetra G,S Bambang Koperasi Indonesia, (Serang FISP Untirta Press.2003)

hlm 87.
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yang sangat strategis untuk dibahas dan dikaji karena mengingat Koperasi di
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi mengalami kemunduran baik dari
segi kualitas maupun kuantitas. 7
Evaluasi pembinaan koperasi ini di lakuan pada tiap koperasi yang ada di
Kecamatan Sekernan yaitu terdapat 67 unit koperasi dan yang aktif ada 30 Unit
Koperasi dan yang tidak aktif hingga sekarang sekitar 37 Unit Koperasi, Semua
Koperasi yang ada di Kecamatan Sekernan ini sudah berbadan Hukum .Akan
tetapi dengan pembinaan tersebut masih banyaknya unit koperasi yang tidak aktif,
padahal pada kenyataannya Kopersi ini sanat diperlukan dalam menunjang
kesejahteraan masyarakat.8
Dari tujuan kegiatan koperasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi muaro Jambi yang masih terdapat berbagai polemik yang terjadi di
perkoperasian secara nasional dan tidak terkecuali pada perkeporeasian di
Provinsi Jambi karena mengingat bahwa koperasi di Kabupaten Muaro Jambi
mengalami kemunduran dalam segi kualitas maupun kuantitas untuk itu perlu
adanya Evaluasi lagi tentang pembinaan Koperasi di dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muaro jambi yang nantinya dapat
menjadikan Koperasi tersebut lebih berkembang lagi. Berdasarkan Permasalahan
tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dengan mengangkat judul “ Evaluasi
Kinerja Dinas

koperasi Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pembinaan

Koperasi Di Kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi ”
7

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi
Dokumentasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Muaro Jambi, Data Laporan Pertahun. Tanggal 18 oktober 2019.
8
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat
ditegaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

Pembinaan

Koperasi

di

Dinas

Koperasi

perindustrian

dan

perdagangan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor penghambat dari pembinaan Koperasi di kecamatan sekernan oleh
Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana Evaluasi Kinerja Koperasi di kecamatan sekernan

oleh Dinas

Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas agar tidak
memperluas masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak
konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka
penulis memberikan batasan masalah ini mengenai Evaluasi Kinerja Dinas
koperasi perindustrian dan perdagangan Dalam Pembinaan Koperasi Di
kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi (2017-2019)”
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
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1. Ingin mengetahui Pembinaan Koperasi di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan
Koperasi Muaro Jambi?
2. Ingin mengetahui faktor penghambat Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi
Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam Pembinaan Koperasi di Kecamatan

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
3. Ingin Mengetahui Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian Dan
Perdagangan di kecamatan sekernan kabupaten Muaro Jambi?
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan
kepada instansi terkait untuk lebih mengawasi setiap kebijakan yang diturunkan
agar tepat sasaran.Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi instansi terkait
untuk berperan aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan
yang berlaku.Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi pemaca dan peminat dalam
melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan
datang.Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata
satu (S1) pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian.9
1.

Kebijakan Publik

9

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Cet. Ke-2
(Jambi: Syari‟ah Press, 2014) hlm 25.
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Kebijakan Publik Merupakan Suatu Aturan-aturan yang Di buat
oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk
mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di
masyarakat.
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis,
dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil

yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri .
Menurut Subarsono,proses kebijakan publik ada “serangkaian
aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat
politis. Aktivitas politis tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan
kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.”10
Namun kali ini yang menjadi titik fokus adalah Evaluasi atau sebuah
penilaian dari kebijakan pemerintah, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan
itu sendiri. Namun dalam pembahasan kali ini dalah membahas tentang
Evaluasi kinerja dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten
muaro jambi seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian.11
2. Manajemen Publik

10
11

Subarsono, Analisis Kebijakan Public,(Perpustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005) hlm 8.
Pasal 1 Ayat (1) UU. No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian
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Merupakan konsep yang dapat digunakan dalam pelaksanaan
kebijakan publik dalam hal ini mengakibatkan muncul nya teori
manajemen public yang baru atau yang disebut dengan Teori New Public
management. New Public Management (NPM). Adalah sebuah konsep
manajemen public atau pemerintahan baru, yang menerapkan praktik kerja
sector privat ke sector public untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas
kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta welfare society
(kesejahteraan masyarakat). Selain dari pada teori New Publik manajemen
kita mengenal istilah good government.
Menurut Shafritz dan Russel,diartikan sebagai upaya seseorang
untuk

bertanggungjawab

dalam

menjalankan

suatu

organisasi,dan

pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan
organisasi.12
Salah satu sumber teoritis penting dari New Publik Management
adalah humanisme organisasi. Selama 30th terakhir teori administrasi telah
bergabung dengan disiplin ilmu lain dalam menunjukkan pendekatan
hirarkis tradisional pada organisasi social yang ketat dalam pandangan
mereka tentang perilaku manusia, dan mereka telah bergabung dalam
kritik birokrasi serta mencari pendekatan alternative untuk manajemen dan
organisasi.13
Paradigma NPM dipandang sebagai pendekatan administrasi public
dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari
12

Shaftritz dan Russle, Manajemen
Media Presindo, 2014), hlm 148.
13
Ibid.,hlm.150

Public: Teori dan Proses (Yogyakarta:
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dunia bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi dan
kinerja pelayanan public pada birokrasi modern. Ketika muncul pertama
kali, NPM hanya meliputi 5 doktrin yaitu:
a. Penerapan deregulasi padaline management ;
b. Konversi unit pelayanan public menjadi organisasi yang berdiri sendiri
c. Penerapan akuntabilitasi berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak
antar regulator dengan operator
d. Penerapan mekanisme kompetensi seperti melalukan kontrak (controlling
out)
e. Memperhatikan mekanisme pasar (market oriented)
Dalam rangka meningkatkan kinerja sector public,public management di
arahkan kegiatanya pada;
a. Melakukan restrukturrisasi sector public lewat proses privatisasi
b. Melakukan restrukrisasi dan merampingkan struktur dinas sipil pusat
c. Memperkenalkan nilai-nilai persaingan khususnya lewat pasar inter dan
mengkrontrakan pelayana public pada pihak swasta dan intervasi oleh
pemerintah
d. Meningkatkan efesiensi lewat pemeriksaan dan pengukur kinerja.14
a) Dinas Peridustrian dan Perdagangan
Dinas Peridustrian dan Perdagangan merupakan urusan Pemerintahan
dibidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan

14

Ibid, hlm 151
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daerah, dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang dimaksud
mempunyai tugas membantu perintah kabupaten muaro jambi melaksanakan
urusan pemerintah dibidang perindustrian dan di bidang perdagangan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
perindustrian

perdagangan

dalam

melaksanakan

tugas

nya

dengan

menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
c) Pelaksaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
d) Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
e) Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten muaro jambi
terkait tugas dan fungsinya .
Di dalam Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdiri dari yaitu:
a) Kepala Dinas
b) Sekertaris
c) Bidang Perindustrian
d) Bidang Perdagangan
e) Bidang Pasar
f) Bidang standarisasi dan Perlindungan Konsumen
g) UPTD
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h) Kelompok Jabatan.15
b) Evaluasi
Evaluasi adalah pengamatan upaaya penilaian secara teknis dan ekonomis
terhadap suatu cebakan bahan gaklian untuk kemungkinan pelaksanaan
pengembangan nya sehingga bisa mengetahi apakah sesuatu hal tersebut sudah
mencapai target yang maximal atau belum sesuati dengan kriteria penilaian yang
ada16.
Evaluasi kinerja kegiatan menunjukan capaian kinerja kegiatan setidaknya
menunjukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan
strategis.17
c) Koperasi
Menurut Soemarsono (2003:6) tujuan utama pendirian suatu koperasi
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

18

Hal

tersebut juga sejalan dengan tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 19

15.

Dinas Perindagkop Muaro Jambi, Rencana Strategi Kerja Tahun, 2016-2021
Kamus Besar Bahasa Indonesia
17
Indra Bastian, Akuntansi Sector Public, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Gajah Madah, 2001) hlm 34.
18
Pasal 1 Ayat (1) UU. No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian
19
Ibid.,hlm 11
16
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Koperasi

beranggotakan orang-orang yang bergabung dan menyerahkan

sumbangan modal awal dalam bentuk simpanan pokok.
Fungsi koperasi menurut Soemarsono adalah memberikan jasa kepada
anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Dengan demikian
koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa-apa, akan tetapi anggotanya
yang menerima manfaat tersebut. Selain itu dan fungsi dan peran koperasi adalah
sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial.
b. .Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi

kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.20
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal
berdirinya koperasi memang ditujukan untuk membuat kesejahteraan bagi anggota
pada khususnya dan kesejahteraan pada masyarakat secara umum.
d) Pembinaan

20

Sumarsono dan Sonny, Manajemen Koperasi Teori dan Praktek, (Yogyakarta; Graha,
2003) hlm.12
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Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang,
waktu metode dan system yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian
tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya.
Pembinaan berusaha untuk mencapai efektifitas, efesiensi dalam suatu perubahan
dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.
3. Tinjauan Pustaka
Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi
buku-buku atau literature studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau
mempelajari

serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli

yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
Penelitian pertama yaitu di ambil dari skripsi yang berjudul analisis
strategi pengembangan koperasi di kabupaten serang, yang di lakukan oleh TIWI
RIZKIYANI, UNIVERSITAS sultan ageng tirtayasa, tahun 2012 dalam penelitian
ini di ketahui bahwa strategi pengembangan koperasi di kabupaten serang cukup
optimal yang di perjelas dengan adanya hasil kuantitatif berupa angka sebesar
54,32% dari prediksi paling tinggi 65% yang artinya strategi yang di lakukan
pemerintah kabupaten serang khususnya dinas koperasi perindustrian dan 53
perdagangan di daerah tersebut dalam melakukan pengembangan koperasi sudah
cukup optimal.21
Dari penelitian ini juga terdapat beberapa faktor penghambat dan
pendukung pengembangan koperasi,faktor pendukung tersebut adalah dukungan
pemerintah daerah, adanya kendaraan dinas, keaktifan pengurus dan anggota
21

Tiwi Rizkyani, Analisis Strategi Pengembangan Koperasi di Kabupaten Serang,
Skripsi, UNIVERSITAS Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2012

26

koperasi

serta

komitmen

pimpinan,

dan

adanya

kerja

sama(usaha)kemitraan.sedangkan faktor penghambatannya yaitu kurangnya
jumlah SDM pada bidang koperasi di dinasnya,partisipasi anggota kurang,
kurangnya modal dan sarana prasarana koperasi.
Rujukan penelitian yang kedua yaitu penelitian yang di lakukan oleh ali
nazmudin,universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, pada tahun 2015
dengan judul peran pemerintah desa terhadap upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui koperasi tunas cipetung kecamatan karangngampel kabupaten
indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pemerintah desa
terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dari
penelitian ini di ketahui bahwa pemerintah desa ikut berperan dalam upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi tunas cipetung, namun
beriringnya waktu, pemerintah desa tidak lagi menunjukan perannya terhadap
koperasi, hal ini terjadi setelah pergantian pemerintah.selain itu terdapat faktor
lain yang menyebabkan hilangnya peran pemerintah desa terhadap koperasi.
Faktor tersebut adalah adanya patologi(penyakit) yang muncul dalam birokrasi
seperti

kurangnya

rasa

tanggung jawab pemerintah dan juga

adanya

miskomunikasi antar pemerintah desa dan koperasi22
Penelitian Ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh syelli
pritamisuhaedi, universitas sumatera utara tahun 2013 dengan judul analisis
strategi pengembangan koperasi syariah di kota medan. Dari penelitian tersebut di
ketahui bahwa perkoperasian syariah di kota medan mulai mwnunjukan
22

Ali Nazmuddin, Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Melalui Kopeasi Tunas Cipetung Kec Karang Apel Kab Indramayu, Universitas
Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta 2015.
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perkembangan yg bearti, hanya saja perkembangannya masih lamban dan masih
banyak yang harus di lakukan agar strategi pengembangan koperasi syariah di
Indonesia terutama di kota medan berjalan sesuai prinsip dan bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai pengembangan koperasi syariah di kota medan.
Penelitian ini menggunakan analytical hierarchy proces (AHP), EFAS-IFAS dan
SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pengurus,
pengawas, dan pengelola dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat
serikat, promosi yang berjalan baik, lokasi yang strategis dan sesuai dengan
syariat islam23
Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka dapat di lihat bahwa
perbedaan penelitian di atas dengan penelitian lakukan yaitu mengungkap evaluasi
dinas kinerja dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten muaro
jambi dalam pembinaan koperasi di muaro jambi.dengan adanya perbedaan
tersebut maka penelitian tertarik untuk meneliti skripsi ini.

23

Syelli Pritamisuhaedi, Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Syariah di Kota
Medan. Universitas Sumatera Utara Tahun 2013.

BAB II

METODE PENELITIAN

A.Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan

Muaro

Jambi.

Pemilihan

tempat

ini

disengaja

dengan

mempertimbangkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat
bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis untuk
menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini
mengkaji tentang Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan Koperasi di Muaro Jambi. Penelitian
ini dilakukan pada Bulan Agustus 2019.
B. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris.yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat
kenyataanyang ada dalam praktek lapangan,pendekatan ini di kenal pula dengan
pendekatan secara sosiologis yang di lakukan secara langsung di lapangan.
Dan jenis penelitan ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif diskriptif yang dimaksud dengan kualitatif diskriptif adalah suatu
pendekatan yang dalam melakukan penelitian ini yang beroriantasi pada gejala-

16

17

gejala yang bersifat ilmiah yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat
suatu individu,keadaan.gejala atau kelompok tertentu.
Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang disajikan diperoleh dari sumber sumber data yang terdiri dari data
data primer dan dara sekunder.
a) Data Primer
Jenis data ada dua dalam penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang
diperoleh secaras langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi subjek penelitian
atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dari
undang-undang no 25 tahun 1992 pasal satu ayat satu tentang perkoperasian .25
Adapun sumber data primernya adalah data-data yang berkenaan dengan Evaluasi
Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan Koperasi di
kabupaten Muaro Jambi.
Data primer ini penulis peroleh dari hasil wawancara yang di lakukan penulis
dengan beberapa staf dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro
Jambi.
a. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
24
25

Amiruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pramana Ilmu, 2016), hlm 98.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 137.

18

b.

Kepala Sub Bagian Koperasi

c.

Para Staf Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi

d.

Amirudin Kepala Koperasi KUD Aksodano

e.

Adam Aditiya Masyarakat

b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber prantara. Data ini diperoleh dengan mengutip
sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan
kedua, ketiga, dan seterusnya.26 atau data yang sudah tersedia sehingga peneliti
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari bukubuku, internet,jurnaal,artikel,dokumen dan perundang-undangan yang terkait)
2. Sumber Data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana
data diperoleh, Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, Pengamatan, ataupun
data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber penelitian ini
diperoleh dari :
a) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
b) Kepala Sub Bagian Koperasi
c) Para Staf Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi
d) Amirudin Kepala Koperasi KUD Akso Damo
e) Adam Aditiya Masyarakat
D. Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono instrumen Pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategi dalam penelitian, karena bertujuan utama dari pnelitian adalah
26

. Ibid.,hlm.140
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mendapatkan data. Instrumen Pengumpulan data adalah alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian 27
1. Observasi
Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian dengan teliti, serta pencatatan secara sistematis. Sebagai
mana menurut Kartosono pengertian obsevasi ialah studi yang disengaja dan
sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis
dengan jalan pengamatan dan pencatatan.28 Menurut Nasution, dengan adanya
observasilah maka fakta mengenai dunia kenyataan dapat diperoleh.29 Pengamatan
yang dilakukan harus tetap dengan sesuai dengan judul dan tujuan dari penelitian,
dalam penelitian menggunakan teknik observasi non partisipan, yang mana
kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan
dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.30
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai instrument
pelengkap observasi dalam mengumpulkan data mengenai kebijakan pemerintah
tentang evaluasi kinerja dinas koperasi perindustrian dan perdagangaan dalam
pembinaan koperasi di kabupaten Muaro Jambi.

27

Tim Penyusun, Pedoman Skripsi, (Edisi Revisi), Cet.Ke 2 (Jambi: Syariah press,2014)
hlm 37.
28
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012)
hlm, 226.
29
Ibid.hlm.228
30
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press 2014)
hlm. 38.
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Setelah penulis mengadakan pengamatan, penulis mendatangi sumber
informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta mengajukan sejumlah
pertanyaan secara langsung sehingga apa yang belum terungkap atau belum
lengkap pada saat pengamatan dapat terungkap
Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini juga bertujuan
memperoleh suatu informasi peristiwa dan keadaan di dinas koperasi
perindustrian dan perdagangan Kabupaten Muaro Jambi:
1) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2) Kepala Sub Bagian Koperasi
3) Para Staf Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi
4) Amirudin Kepala Koperasi KUD Akso Damo
5) Adam Aditiya Masyarakat
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.31 Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Yang termasuk dokumentasi misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera,
biografi, peraturan, foto, gambar hidup, sketsa, karya seni, gambar, patung, film
dan lain-lain. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen untuk memperoleh
semua data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan Skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan samoel.
Unit analisis dapat berupa organisasi, Baik itu pemerintahan maupun organisasi

31

Ibid., hlm.240.
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swasta atau sekelompok orang.32 Dalam penelitian ini, unit analisis nya adalah
Kantor KOPRINDAG Kabupaten Muaro jambi. Penetapan unit analisis tersebut,
kerena penelitian yang digunakan tidak menggunakan populasi dan sampel,
namun hanya menggunakan dokumen dokumnen, wawancara yang berasal dari
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan informasi dari staff- staff.
5. Teknik Analisis data
Analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis dayta
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan nya dapat di informasikan
kepada orang lain.33
6. Analisis Domain
Analisis domain biasanya dilakukan untuk

memperoleh gambaran /

pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup
di suatu fokus permasalahan yang diteliti. Analisis domain digunakan untuk
menganalisis data yang diperoleh dari lapangan penelitiann secara garis besar nya
yaitu mengenai gambaran umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi . Adapun data ytang penulis secara domain adalah
sebagai berikut :
a. Sejarah singkat berdirinya Dinas Kopeasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi
b. Struktur organisasi
c. Fungsi dan Tugas Pokok

32
33

Ibid,hlm 48
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB (Bandung : Alfabeta,2013)hlm, 137
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7. Analisis Taksonomi
Analisis Taksonomi adalah analisis lanjutan yang lebih rinci dan
mendalam yang ditetapkan pada batas doamin tertentu yang sdangat berguna
dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena fokus yang menajdi
sasaran pemerintah. Analisis Taksonomi ini digunakan dalam menganalisis data
tentangtentang Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan Koperasi di Muaro Jambi
8. Analisis Komponensial
Analisis komponensial baru dilakiukan setelah mempunyai cukup banyak
fakta atau informasi dari hasiln wawancara dan observasi yang melacak kontraskontras

tersebut

oleh

peneliti

atau

dicarikan

dimensi

yang

biasanya

mewadahinya.34 Analisis kompensial ini diperoleh setelah adalanya analisis
domain yakni alternatif terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab
permasalahan permasalahan tetangtentang Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan
Koperasi di Muaro Jambi.
I. Sitematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan Skirpsi ini akan disistemisasi sebagai berikut :35
Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat Latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

34

Sanafiah Faisal, Penelitian kualitati Dasar dan Aplikasinya, (Malang: YA 3,1990), hlm 47
Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Cet. Ke 2 (Jambi: Syari‟ah
Press,2014), hlm 54
35
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penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitiam, dan sistematika
penulisan.
Bab II membahas tentang metode penelitian, yang didalam nya membahas
mengenai tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber
data, instrumen pengumpulan data, unit analisis, dan teknik analisis data.
Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup
sejarah, letak geografis, visi dan misi, dan struktur organisasi.
Bab IV membahas mengenai jawaban rumusan masalah dan merupakan
hasil penelitian mengenai tentang Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan Koperasi di Muaro
Jambi
Bab V berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian. Serta saran-saran
terkait tentang Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan Koperasi di Muaro Jambi
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Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan,
maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal
penelitian sebagai berikut :
Tabel 2. 1

:

Jadwal Penelitian

NO
1

Kegiatan
Pengajuan judul

Juni
√

2

Pembuatan proposal

√

3

Peerbaikan proposal
dan seminar

4

Surat izin Riset

5

Pengumpulan Data

6

Pengolahan Data

7

Pembuatan Laporan

8

Bimbinangan dan
Perbaikan

9

Agenda dan Ujian
Skripsi

10

Perbaikan dan
Perjilidan

√

Agustus

November

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√

BAB III

GAMBARAN UMUM

1.

Sejarah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Muaro Jambi

Kabupaten

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten muaro jambi
terbentuk dari tiga gabungan yaitu Dinas koperasi yang digabungkan pada bulan
september 1998 dengan nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan . kemudian
dinas perindustrian dan perdagangan bergabung dengan dinas koperasi pada bulan
April 2011.36 Kelembagaan itu baru baru ini berbentuk kantor dengan nama
kantor perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Selanjutmya Dinas Koperasi,
Usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan diubah sesuai dengan
pasal 4 peraturan daerah kabupaten muaro jambi Nomor 11 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan nama Dimas Koperasi,UKM,
perindustrian dan perdagangan. 37
Berdasarkan evaluasi dan analisis telaah kelembagaan daerah beban tugas
dinas perindustrian perdagangan dan Koperasi sangat banyak dan beragam dan
jika masih dikategorikan dalam bentuk tenaga teknis maka organisasi dikurang
fleksibel. Sejalan dengan hal tersebut terbitlah peraturan bupati kabupaten muaro
jambi nomor 45 tahun 201638 tentang kedudukan, fungsi, dan tugas serta susunan
organisasi dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kabupaten muaro jambi

36

Dokumentasi Data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabpuaten Muaro Jambi
Pasal 4 Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan kabupaten Muaro Jambi No 11 Tahun 2016
38
Peraturan Daerah No 45 tahun Tentang Kedudukan dan Fungsi Organisani Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi Tahun 2016
37
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sebagai landasan yuridis keberadaan organisasi untuk memperjelas tugas dan
fungsinya.
2.

Letak Geografis
Kondisi Geografis dan Adminstratif

Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 54 Tahun 199939 sebagai daerah
pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat
Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi
dengan Pusat Perkantoran di Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan. Letak
geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal
ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten
ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan
Kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan
jasa.
Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi
mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang
Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur
Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi
39

Undang-Undang ,Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Letak Perkantoan Bupati Muaro Jambi
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merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut, antara
lain:
(0 – 10 Meter = 11,80%)( 11 – 100 Meter = 23,70%)( 101- 300 Meter= 4,50%)

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata
sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16
hari hujan.Temperatur rata-rata 32 ºC dengan variasi Temperatur antara musim
hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi
terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 150 Desa, Jumlah Desa /
Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2017.
NO

KECAMATAN

JUMLAH
DESA

KELURAHAN

1

Jambi luar kota

19

1

2

Mestong

14

1

3

Sekernan

15

1

4

Maro sebo

11

1

5

Kumpeh ulu

18

_

6

Kumpeh

16

1

7

Sungai bahar

11

_

8

Sungai Gelam

15

_

9

Taman rajo

10

_

10

Bahar Utara

11

_

11

Bahar Selatan

10

_

150

5

Jumlah
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Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 201840

Pada Tahun 2010 yang lalu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan
Sungai Bahar menjadi Kecamatan Bahar Utara dan Kecamatan Bahar Selatan,
Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Taman Rajo
dan pada tahun 2009, ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di
Kecamatan Sungai Bahar dibentuk 2 Desa baru yaitu Desa Mekar Sari Makmur
dan Desa Bhakti Mulya, di kecamatan Sungai Bahar Utara dibentuk 4 Desa Baru
yaitu Desa Talang Datar, Desa Pinang Tinggi, Desa Mulya Jaya dan Desa Sungai
Dayo,Selanjutnya Kecamatan Sungai Bahar Selatan dibentuk 2 Desa Baru yaitu
Desa Mekar Jaya dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kumpeh dibentuk 2 Desa
Baru yaitu Desa Rondang dan Desa Maju Jaya, Kecamatan Mestong dibentuk 2
Desa Baru yaitu Desa Muaro Sebapo dan Desa Tanjung Pauh Talang Pelita.
Kemudian di Kecamatan Sungai Gelam dibentuk 3 Desa Baru yaitu Desa
Mingkung, Desa Trimulya Jaya dan Desa Mekar Jaya serta Kecamatan Jambi
Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru, yaitu Desa Danau Sarang Elang dan Desa
Simpang Lima41.
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Muaro Jambi
Sebagai salah satu susunan perangkat daerah di Kabupaten Koperasi
Kabupaten Muaro Jambi , Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Muaro Jambi menjadi bagian dari unit kerja Pemerintahan Daerah

40

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2018
41
Undang-undang,Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Tata Kerja Dinas Koperasi Muaro
Jambi
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yang menangani urusan industri kecil menengah dan Pembinaan Koperasi di
kabupaten Muaro Jambi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten
Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas
Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. yaitu Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menjalankan tugas pokoknya dalam
rangka mengatur, mengurus dan mengelola industry kecil dan menengah . Berikut
adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten muaro jambi. 42

42

. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No 7 Tahun 2003

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Muaro Jambi 43
KEPALA DINAS

BIDANG

BIDANG

PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN

BIDANG

BIDANG

KOPERASI DAN UKM

PEMBIAYAAN DAN
FASILITASI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

BINA USAHA INDUSTRI

BINA USAHA

KELEMBAGAAN DAN
SDM

PERMODALAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

DISTRIBUSI DAN METROLOGI

BINA USAHA

SARANA INDUSTRI & BIMB.
PRODUKSI

43

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Muaro Jambi
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PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi

Nomor 3 Tahun 2007

Tentang kedudukan koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan, Yaitu :
1. Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah:
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
c. Bidang Perindustrian, membawahi;
1. Seksi Bina Usaha Mandiri;
2. Seksi Sarana Industri dan Bimbingan Produksi;
d. Bidang Perdagangan, membawahi;
1. Seksi Bina Usaha;
2. Seksi Distribusi dan Metrologi;
e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi;
1. Seksi Kelembagaan dan SDM;
2. Seksi Bina Usaha.44
f. Bidang Pembiayaan dan Fasilitasi, membawahi;

44
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1. Seksi Permodalan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pembinaan Koperasi, usaha
kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas,
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah, perindustrian dan perdagangan;
b. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Pembinaan industri dan perdagangan;
d. Pembinaan metrologi;
e. Pembiayaan dan fasilitasi pengembangan usaha;
f. Pengawasan dan pengendalian koperasi, industri dan perdagangan;
g. Pengelolaan tata usaha kantor;
h. Pendataan dan pelaporan.45

45

2007
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B. BAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.
1. Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, pembukuan,
perbendaharaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan
dan ketentuan yang telah ditetapkan serta penyusunan program kegiatan.
2. Sub Bagian Umum

dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan administrasi surat menyurat dan arsip, pelaksanaan urusan
kepegawaian dan urusan keuangan serta pengelolaan perlengkapan kantor.46
C. BIDANG PERINDUSTRIAN
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dibidang bimbingan industri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang
Perindustrian mempunyai fungsi:
46
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a.

Penyusunan Perencanaan;

b.

Bimbingan teknis, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana industri;

c.

Bimbingan produksi;

d.

Pemantauan dan pengendalian limbah industri;

e.

Bimbingan usaha industri;

f.

Pendataan dan pelaporan.47

a. Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas memberikan bimbingan
teknis/manajemen usaha, fasilitasi kerjasama, kemitraan, menyelenggarakan
perizinan, pembinaan asosiasi dalam rangka pengembangan usaha industri.
b. Seksi Sarana Industri dan Bimbingan Produksi mempunyai tugas melakukan
bimbingan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan penggunaan bahan
baku, mesin dan peralatan industri.
D. BIDANG PERDAGANGAN
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembinaan sektor
perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas,
Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
Penyusunan rencana pengembangan sektor perdagangan;
a. Bimbingan usaha perdagangan;
b. Pembinaan perdagangan Luar Negeri;
c. Pemantauan distribusi barang dan harga;
d. Penyelenggaraan kegiatan promosi komoditas perdagangan;
47
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e. Pembinaan kemetrologian.
a. Seksi Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis daan
manajemen

usaha,

perizinan

serta

rekomendasi

dalam

rangka

pengembangan/peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan.
b. Seksi

Distribusi

dan

Metrologi

mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan/pembinaan terhadap penggunaan ukuran dan satuan masa,
timbangan, arus panjang dan volume yang digunakan dalam kegiatan
perdagangan serta perindustrian mata dagangan.48
E. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
dalam rangka pembinaan koperasi, perindustrian dan perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas,
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan;
b. Pembinaan kelembagaan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Bimbingan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. Fasilitasi pengembangan kerjasama dan advokasi.
1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya mempunyai tugas memberikan
bimbingan dalam rangka pendirian koperasi, mengesahkan badan hukum
pendirian dan pembubaran koperasi, pembinaan organisasi dan tata kerja,
pengawasan dan pengendalian AD/ART koperasi serta peningkatan
sumber daya manusia.
48
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2. Seksi Bina Usaha mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan
manajemen dalam rangka meningkatkan kemampuan wira usaha koperasi,
usaha kecil dan menengah.
F. BIDANG PEMBIAYAAN DAN FASILITASI
Bidang Pembiayaan

dan fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka
perkuatan komponen pembiayaan dan fasilitasi sumber permodalan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas,
Bidang Pembiayaan dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan;
b. Pembinaan teknis permodalan, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam
dan lembaga keuangan mikro;
c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pembiayaan dan fasilitasi usaha
USP, KSP dan LKM;
d. Pengawasan dan pengendalian usaha USP, KSM dan LKM;;
e. Pendataan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.49

1. Seksi Permodalan

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan

program menyiapkan bahan petunjuk teknis, memfasilitasi bantuan perkuatan
modal, bimbingan teknis administrasi permodalan pada usaha koperasi, usaha
kecil dan menengah, industri dan perdagangan
2. Seksi

Pengawasan

penyusunan
49

dan

rencana

Pengendalian

dan

program,

mempunyai
pemantauan

tugas
dan

melakukan
pengendalian
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pemanfaatan fasilitas kredit usaha yang diberikan Pemerintah kepada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.
G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan bidang
keahlian tertentu.
H. TATA KERJA
Setiap

pejabat

dilingkungan

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis

sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Pimpinan.50
I. ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan adalah :
a. Kepala Dinas Nur Subiantoro S.E
b. Kepala Bidang Koperasi Azwan S.ag
c. Sekretariat Rahmad S.E
d. Kepala staf bidang koperasi M.yasir arpan S.p
Pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
50
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Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28
diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
1. Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Muaro Jambi
Sejalan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi , suatu keinginan
yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi
organisasi. Visi merupakan suatu pandangan jangka panjang yang ingin dicapai oleh
suatu organisasi sedangkan misi adalah tuntutan terhadap pekerjaan untuk mencapai atau
cara untuk mewujudkan visi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam
menentukan kebijakan strategis organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja
demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan
profesional.

51

Dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi
harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi,
sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi.
Untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan dalam pembangunan
di bidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Muaro jambi tentu tidak
terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muaro jambi yang dituangkan
rencanan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muaro Jambi tahun 20162021.
Adapun Visi dan Misi dari Dinas Perinsdustrian Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Muaro Jambi

51
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Visi
“Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Sehat dan
kuat“
Misi
“Menjadikan koperasi yang mandiri tertib dkualan berkualitas” 52

52

Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi

BAB IV

PEMBAHASA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Perindustrian
Perdagangan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

dan

Pembinaan juga menjadi salah satu strategi agar dapat mencapai target
atau sasaran yang di inginkan. Semua strategi yangnng diterapkan kepada semua
sumber daya manusia akan luntur apabila tidak dilakukan pembinaan secara terus
menerus. Tentu saja pengertian terus menerus bukan berarti pembinaan itu
dilakukan terus, dilakukan terhadap sasaran yang sama dan dengan materi yang
sama, yang bisa menimbulkan ke jenuhan justru menjadikurang produktif.53
Pembinaan dapat dilakukan kepada anggota, pengurus maupun pengelola,
baik berkaitan pengetahuan, keterampilan maupun prilaku. Pembinaan dapat
dilakukan oleh berbagai sumber seperti pemerintah, pihakhak , dan manajemen.
Pembinaan Koperasi yang dilakukan oleh bidang yang ada pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Muaro Jambi adalah bidang koperasi, karena
pada bidang koperasi melakukan pembinbinaan koiperasi mulai dari pendirian
koperasi (kelembagaan koperasi),sampai dengan koperasi yang menjalankan
usahanya juga melakukan monitoriitoring dan pengawasan terhadap aktifitas
koperasi sehingga koperasi berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip
koperasi.
Hal ini seperti di katakan kepala koperasi KUD aksodano
“pembinaan yang di lakukan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan
muaro jambi seperti pembinaan wrokshop pembinan langsung ke lapangan itu di
53

https:// Jakarta, Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja go.id,Sumber Data
Internet,di akses tanggal 17agustus 2019 pukul 20.04 wib.
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jadwalkan oleh dinas satu tahun sekali,dan hanya untuk beberapa koperasi yg di pilih dari
perkembanganya pertahun”54

Koperasi yang dibina oleh dinas koperasia dan UMKM Kabupaten Muaro
Jambi ialah koperasi yang berbadan hukum dikabupaten Muaro jambi, dan
sebagai pelaku usaha mikro kecildan menengah dengan cara pembinaan yang
diberikan oleh dinas koperasi dan UMKM Kabuabupaten Muaro Jambi.
Adapun Pembinaan yang dilakukan oleh dinas perindustrian perdagangan
dan koperasi knupaten muaro jambi adalah sebagai berikut :
a. Memantau perkembangan kegiatan kepala koperasi secara berkala melalui
laporan kinerja koperasi yang bersangkutan.
b. Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi,
usaha, administrasi, keuangan serta pelasanaan progam pembinaan kepada
anggota.55
KOPERINDAG Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan pembinaan
terhadap koperasi dapat berbentuk sebagai :
a. Perbaikan manajemen koperasi yaang meliputi aspek kelembagaan,
usaha dan keuangan
b. Perkuatan modal
c. Penilaian kesehatan koperasi
d. Pendidikan dan pembinaan usaha anggota
e. Pemberian tindakan adminstrasia56

54

Wawancara Bersama
Bapak Amirudin Selaku Kepala Koperasi KUD
AKSODANO,Tanggal 19 Oktober 2019
55
Dokumentasi Data Kantor dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Muaro Jambi.
56
Rencana Strategi Dinas Koperasi Kabupaten Muaro Jambi 2016-2021

42

Evaluasi pembinaan koperasi ini dilakuan pada tiap koperasi yang
ada di Kecamatan Sekernan yaitu terdapat 67 unit koperasi dan yang aktif
ada 30 Unit Koperasi dan yang tidk aktif hingga sekarang sekitar 37Unit
Koperasi, Semua Koperasi yang ada di Kecmatan Sekernan ini sudah
berbadan Hukum .
Akan tetapi dengan pembinaan tersebut masih banyak nya unit
koperasi yang tidak aktif, padahal pada kenyataannya Kopersi ini sangat
diperlukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
B. Faktor Penghambat dari Pembinaan Koperasi Dinas
Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi
Dari penjelasan terkait dengan pembinaan koperasi diatas bahwa
terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Koperasi ini mati
suri, adapun penyebab faktor-faktor penghambat dari pembinaan koperasi,
adapun hal tersebut yaitu :
1. Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT
koperasi setiap tahun kepada KOPERINDAG Kabupaten Muaro Jambi
Hal ini sering terjadi karena kurangnya displin para petugas unit koperasi
yang berkewajiban untuk menjalankan tugas laporan pertahun.
2. Berberapa oknum pengurus koperasi yang memanfatkan koperasi demi
kepentingan pribadi atau kelompok
Dalam hal ini adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang
melakukan penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok.
3. Kurangnya insensitas pembinaan oleh Koperidagkop Kabupaten Muaro
jambi.
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Keberhasilan dari telaksananya program pembinaan terhadap unit-unit
koperasi kecil tidak hanya tergantung dari dinas koperindag melainkan
juga dapat berasal dari unit-unit koperasi itu sendiri juga memegang erat
peran yang sangat penting dan kerja sama dengan dinas koperindag agar
terjalanya program pembinaan tersebut.
4. Kurangnya pemantauan pembinaan dari Pihak bidang koperasi
Kurangnya pemantauan ini terjadi akibat kurangan jumlah anggota bidang
koperasi yang tidak sebanding dengan jumlah unit-unit koperasi yang ada
di kabupaten muaro jambi.
5. kurangnya fasilitas kendaraan.
kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang tidak cukup dengan jumlah
anggota di bidang koperasi dengan jarak tempuh wilayah yang cukup
luas.
6. terhambatnya pertemuan langsung terhadap oknum koperasi
kurangnya komunikasi mengakibatkan terhambatnya pertemuan langsung
terhadap oknum koperasi di lapangan
7. kurangnya modal sehingga koperasi sulit berkembang.
Dana yang di rapatkan untuk pembinaan satu tahun sekali itu hanya di
batasi untuk beberapa unit-unit koperasi dalam satu tahunnya sehingga
menghabat perkembangan koperasi-koperasi tersebut.57

Hal ini dikatakan oleh kepala staff dibidang koperasi:
“Tugas kami itu mengarahkan Koperasi agar Koperasi bisa terus tumbuh
dan berkembang, dan sehat dan kami mencoba membina dari berbagai sisi
57

Rencana Strategi Dinas Koperasi Kabupaten Muaro Jambi 2016-2021

44

melalui tridarma perkoperasian, yang namanya permodalan kita hanya
memfasilitasi, jika ada Koperasi dan UMKM yang butuh modal mereka
harus mengajukan proposal untuk kita, nanti kita arahkan kemana ini
proposal harus dimasukkan, kan ada yang namanya TSN, BUMN, atau
kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, itu kita arahkan
kesana untuk mengajukan proposalnya, nah itu fungsi kita bukan kita yang
memberikan bantuan modal, kita cuman memfasilitasi dan menjadi
mediator”58
Dengan beberapa hambatan tersebut la yang dapat

penghambat

pembinaan koperasi sehingga koperasi di Kecamatan Sekernan ini menjadi tidak
aktif lagi bahkan bisa dikatakan mati. Dari 67 Koperasi yang ada di Kecamatan
Sekernan ada 30 koperasi yang aktif dan terdapat 1 Unit Koperasui yang Maju dan
Terbilang paling tua yaitu Koperasi Unit Desa Akso Dano yang terletak di
kelurahan Sengeti yang sampai saat ini masih maju dan berkembang.
Berikut data-data koperasi aktif dan yang sudah tidak aktif yang berada di
kecamatan Sekernan, Muaro Jambi :

58

Wawancara Bersama Bapak M.Yasir, SP Selaku Kepala Staf Bidang Koperasi hari
jum‟at 18 Oktober 2019

DAFTAR KOPERASI/KUD
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
POSISI 201959
BADAN HUKUM
NO

KOPERASI/KUD

1

ALAMAT

2

AKTIF

3

NOMOR

TANGGAL

4

5

6

USULAN
DIBUBARKAN
8

1

KUD BARONA

Desa Kedaton

2

KPN SUKA MAJU

SLTPN Sengeti

859/BH/XV

09/06/1989

1

3

KPN HARAPAN

SMUN 2 muaro jambi kel. Sengeti

25/BH/KWK.5/VI/1996

12/06/1996

1

4

KOPKAR KIRANA SEKERNAN

PT.Kirana Sekernan Desa bukit baling

47/BH/KWK.5/X/1996

14/10/1996

5

KOPKAR USAHA MANDIRI

PT.Jambi Lampura seberang desa Bukit baling

18/BH/KWK.5/VI/1997

02/06/1997

-

1

6

KOP.SIGINJAI SHAWMIL JAMBI SEBERANG

Shawmil Jambi Seberang

40/BH/KWK.5/XII/1998

01/12/1998

-

1

7

KOP.KARYA MAS

Paal VIII Desa Bukit Baling

44/BH/KWK.5/V/1999

31/05/1999

-

1

8

KOP.PEMATANG

Desa Pematang Pulai

19/BH/KDK.51/VIII/1999

20/08/1999

-

1

9

KOP.TUNAS MUDA

Desa Bukit Baling

08/BH/KWK.5

30/11/1999

-

1

10

KOP.ARO ABADI

Desa Pulau Kayo Aro

01/BH/KDK.51/I/2000

03/01/2000

-

1

11

KOP.AGAM JAYA

Desa Sekernan

05/BH/KDK.51/II/2000

03/02/2000

-

1

12

KOP.PERK USAHA BINA

Tanjung Lanjut

003/BH/KDK.57/IV

30/04/2001

-

1

13

KOP.PASAR SENGETI

Pasar Sengeti kel sengeti

007/BH/KDK.57/V/2001

31/05/2001

-

1

14

KOP.SINAR PAGI

Desa Suak Putat

008/BH/KDK.57/VII/2001

12/07/2001

1

15

KOP.USAHA SEJAHTERA

Dinas Koperindag Muaro Jambi

003/BH/Koperindag/IV/2002

08/04/2002

1

16

KOP.BAWASDA

Kantor Bawasda Muaro Jambi

004/BH/Koperindag/IV/2002

10/04/2002

1

17

KSU.PUTRA MANDIRI

Rt.06 Kelurahan Sengeti

009/BH/Koperindag/VIII

13/08/2002

-

18

KOP.KARYA MANDIRI

KM 23 Rt.08 Kelurahan Sengeti

010/BH/Koperindag/IX

16/09/2002

1

19

KUD MAJU BERSAMO

rt 05 Kelurahan Sengeti

014/BH/KoperindagXII/2002

18/12/2002

-

20

KOP.BUKIT BALINGTAN

Kantor Dinas Pertanian

016/BH/Koperindag/XII/2002

31/12/2002

1
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1

1

1

1

46

21

KOP.ABDI AKSARA

SD NO 1/IX Kelurahan Sengeti

22

KOP.MANDIRI

Rt.11 Desa Sekernan

017/BH/Koperindag/XII/2003

29/01/2003

-

019/BH/KOPERINDAG/III

10/03/2003

-

1

23

KPN DANAU LAMO

Kantor Bupati Muaro Jambi

24

KOP. TAMITA

desa tunas baru

010/PAD/Koperindag

10/03/2003

-

1

021/BH/KOPERINDAG

28/04/2003

25

KOP. PUTRA PEDAS MANDIRI

Sekernan

022/BH/Koperindag

28/04/2003

26

KPN DIPENDA

Kantor Dipenda

1

27

KOP MUKTI TAMA

Kantor Dinas Nakertrans Muaro Jambi

1

28

KOP KEBUN MITRA LESTARI

Kantor Perkebunan

-

29

KOP FAJAR

Desa Bukit Baling

30

KPN DINAS KB KESOS DAN PP

Kantor KB Kessos dan PP

1

31

KOP JAGAD MADANI

Desa Bukit Baling KM 26

1

32

KOP RUKUN JAYA

Desa Gerunggung Rt.02

1

33

KOP RISMA MULIA

Desa Sekernan

-

1

34

KSU TUNAS GAPSA

Rt.08 Kel.Sengeti

-

1

35
36
37

KOP.SIDO RUKUN
KOP JAYA MANDIRI
KOP TANI MAKMUR SEJAHTERA

Desa Tanjung lanjut
Desa Gerunggung
KM.46 Desa Bukit Baling

1
1
-

1

38
39
40

KOP.USAHA BERSAMA
KPN AL AMANAH
KOP PRIMA MITRA

Kantor Polres Muaro Jambi
Kantor Depag
JL.Pematang Gelanggang Rt.14 Kel.Sengeti

063/BH/Koperindag

30/05/2005

1
1
-

1

41

KOP BERKAH USAHA

Sengeti

068/BH/Koperindag

12/10/2005

-

1

42

KOP.ANGKUTAN KARYA BERSAMA

jl.lintas timur rt.11 KM.08 Desa Suko Awin Jaya

-

1

43

KOP.MAJU TAK GENTAR

RT 11 Desa Sekernan

1

44

KOP.BMT WATTAMWIL ROBBANI

Desa Berembang Kec.Sekernan

45

KUD BEREMBANG BERSATU

Dusun Kembang Tanjung Desa Berembang

342 Tahun 2006

08/11/2006

-

1

46
47

KOP BINA USAHA
KOP KARYA LESTARI

Kelurahan Sengeti (tanjung lanjut)
Desa Suko Awin Jaya

16 tahun 2007
21 Tahun 2007

31/01/2007
31/01/2007

-

1
1

48

KOP BINA MITRA USAHA

Kelurahan Sengeti

27 tahun 2007

14/02/2007

-

49
50

KOP ANNISA
KSU ADIL

Jl.lintas Timur lr.Bata Ponpes Annajah Sengeti
Kantor Pengadilan Negeri, Desa Bukit Baling

232 Tahun 2007
233 tahun 2007

30/05/2007
30/05/2007

1
1

51

KOPMAS JAYA BERSAMA ABADI

006/PAD/Kop/VII

18/06/2004

1

1
1

1

1

-

1

1

1
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52

KOP WARGA DESA

1

53
54

KOP. KARYA HUSADA
KOP MANDIRI

Kantor Bapelitbangda Muaro Jambi

55

KOP BERINGIN JAYA

KM 39 Bukit Baling

56

KOPWAN PERKASSA SAILUN SALIMBAI

Komp Perkantoran Bukit Cinto Kenang

57
58
59
60
61

KOP WANA LESTARI
KOP PUTRI MAS
KUD AKSO DANO
KOP TANJUNG JAYA ABADI
KOP BHAKTI HUSADA

62
63

496 tahun 2007

19/09/2007

1
1

PAD No.2 tahun 2008

05/05/2008

1

567 Tahun 2008

14/10/2008

-

1

Kantor Kehutanan Muaro Jambi
JL.Lintas Timur Rt.13 Kel. Sengeti
Kel.Sengeti
Rt.04 desa bukit baling
Rumah Sakit M.Jambi Kel.Sengeti

489 tahun 2008
511 Tahun 2009
tidak ada
14 Tahun 2011
26 tahun 2011

28/07/2008
30/12/2009
tidak ada
26/01/2011
01/02/2011

1
1

1

KOP KELUARGA USAHA BERSAMA

RT.06 Kel.Sengeti Kec. Sekernan

105/Kep.Bup/KOPERINDAG/2012

20/03/2012

-

1

kop. Beringin jaya

Rt.13 KM.53 Desa Suko Awin Jaya

312/Kep.Bup/Koperindag/2013

20/05/2013

1

64
65

KOPKAR PT.BRAHMA BINABAKTI UNIT SAWIT
KOPKAR INDAH PERMAI

Rt.12 KM.54 Desa Suko Awin Jaya
JL.Lintas Timur Rt.17 Km.47 DS.Bukit Baling

422/Kep.Bup/Koperindag/2013
718/Kep.Bup/Koperindag/2014

02/09/2013
16/12/2014

1
1

66

KSP JAMBI MANDIRI SEJAHTERA

Jl Lintas Muara Bulian Km 13 Mend Darat

314/Kep.Bup/Koperindag/2013

20/05/2015

1

Koperasi Serba Usaha Terpadu

Komp Perkantoran Bukit Cinto Kenang

332/Kep.Bup/DISKOPERINDAG/2016

30/03/2016

67

JUMLAH

67

1
1

1

30

12

25

Adapun

cara

mengatasi

penghambat

pembinaan

koperasi

oleh

KOPERINDAG adalah sebagai berikut :
a. Untuk

mengatasi

tidak

disiplinnya

pengurus

koperasi

dalam

menyampaikan laporan RAT setiap tahun, maka pihak KOPERINDAG
Kabupaten Muaro Jambi dapat menghubungi koperasi yang bersangkutan
untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh
pengurus koperasi tersebut. Apabila dalam menghubungi koperasi yang
bersangkutan dirasa belum cukup maka dimungkinkan Disdagnakerkop &
UKM Kabupaten Muaro Jambi akan mendatangi koperasi tersebut guna
memperoleh informasi mengenai laporan RAT koperasi. Kemudian
apabila koperasi yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan
laporan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau pasif tidak menjalankan
aktivitas perkoperasian yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada
msyarakat, maka dapat menggabungkan dengan koperasi lain atau
membubarkannya dengan mencabut akta pendirian koperasi tersebut.
Pembubaran koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun berturtu-turut
sesuai dengan Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Pelaksanaan
pembubaran koperasi dilakukan dibawah pengawasan Menteri.60
b. Mengenai oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi
kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini sering terjadi di daerah pasarpasar tradisional. Dimana biasanya pengurus koperasi memanfaatkan KTP
palsu atau ikut menggunakan uang pinjaman dari masyarakat untuk

60

Peraturan Mentri Koperasi Tentang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015
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kepentingan pribadi. Munculnya pihak-pihak yang menjadi makelar kredit
bagi pedagang pasar dan sekitarnya ini sangat mencoreng nama baik
koperasi. Peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang fungsi dan peran Koperasi yang berusaha untuk
mewujudkan

dan

mengembangkan

perekonomian

nasional

yang

merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.61 Dengan memberantas koperasi kredit, diharapkan
sikap perilaku masyarakat sekitar dapat berubah dan meningkatkan
pendapatan perekonomian mereka dengan bekerja tekun dan rajin.
Tumbuhnya makelar kredit dalam diri koperasi sebenarnya hanya untuk
kepentingan beberapa pihak saja Kurangnya keaktifan anggota dalam ikut
mengawasi dan kurangnya kesadaran anggota dalam memiliki dan
mempertahankan koperasi dapat dinilai dari sedikitnya anggota yang hadir
pada saat RAT. Rapat yang seharusnya menjadi tempat berkeluh kesah ini
anggota lalaikan. Seharusnya pengurus mewajibkan anggota aktif dan
pasif dalam mengikuti RAT, sehingga dapat bersama-sama mengawasi
koperasi dan tentunya koperasi akan berjalan sehat sesuai dengan aturan
yang ada. KOPERINDAG Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi
masalah yang berkaitan dengan oknum oknum yang tidak menjalankan
kegiatan perkoperasian sesuai Undang-Undang akan diberikan sanksi
tegas. Jika dirasa koperasi sudah tidak dapat dipertahankan karena sikap
perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut maka dapat
melakukan pembubaran koperasi karena kegiatan koperasi bertentangan

61
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dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan
keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai
dengan Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Kemudian apabila para
anggota koperasi bersangkutan merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab, maka anggota koperasi dapat Ketidak aktifan
pegawai ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
dimana seharusnya Dinas berperan aktif dalam usaha mempertinggi
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.62
C. Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan
Sekernan Kabupaten Muaro jambi

Dari Pimpinan yang telah diatur dalam peraturan mentri koperasi tentang
pembinaan dan pengawasan bahwa seharunya harus dilakukan nya pembinaan
secara terus menerus dan peneguran bagi pegawai yang tidak bekerja berdasarkan
TUPOKSI nya. Karena hal demikian dapat menjadi kendala.
Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala staf bidang koperasi, sebagai berikut:
„‟Cara pembinaan koperasi yg kami bina yaitu ada dua cara pembinaa yg pertama
pembinaan secara langsung kelapangan,yang kedua pembinaan workshop yg di
lakukan di balai pertmuan koperindag muaro jambi,pembinaan workshop ini
sesuai dgn agenda rapat tahunan dinas koperindrag dan juga sesuai dengan
63
anggara yg di sediakan‟.

hambata-hambatan dalam pembinaan ialah kurangnya fasilitas kendaraan
karena luas wilayah yang tak memungkinkan kendaraan mobil hanya ada satu
,kemampuan oknum koperasi dalam menjalankan tugas,dana hanya ada satu tahun
sekali untuk melakukan pembinaan di dinas koperindag Muaro jambi maupundi
lapangan.
62
63
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Berikut data koperasi yg sudah pernah di bina lapangan di Kecamatan
Sekernan:

NO.

NAMA KOPERASI YANG SUDAH PERNAH DI
KUNJUNGI DALAM PEMBINAAN LAPANGAN

1

Koperasi karya mandiri

2

KUD Aksodano

3

Koperasi Karya usaha sejahtera

4

Koperasi brahma bima bakti karet

5

Koperasi brahma bima bakti sawit

Sumber data: Dokumentasi dinas koperasi perindusrtian dan perdagangan
kabupaten Muaro Jambi.64
Dalam pembinaan ini tidak juga berkesinambungan dengan pembinaan yg
telah di rapatkan oleh pihak kantor koperindag pertahun,melainkan dengan cara
bertemu dan bertatap muka missalkan dengan cara di undang oleh pihak unit-unit
koperasi untuk membantu meberikan arahan kepada unit-unit koperasi yang ingin
di bina di lapangan.

64

Dokumentasi Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro
Jambi,data kunjungan pertahun ,hari jum‟at18 Oktober 2019.
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Kurangnya pengawasan kinerja dari dinaslah yang membuat kebanyakaan
unit-unit koperasi menjadi mati suri mestinya harus ada peningkatan lebih baik
lagi dari aspek kedislpilan waktu dalam bekerja maupun kedisiplinan dalam
melakukuan tugas dalam pengembangan pembinaan dan pengawasan koperasi di
Kabupaten Muaro Jambi,agar lebih maju sampai mampu bersaing dengan
koperasi lainya.Jika disiplinnya dalam bekerja kemungkinan besar tidak ada
terjadi hal seperti di atas.
Hal ini seperti di katakan Kepala koperasi KUD akso dano:
“Pembinaan yang di lakukan dinas seperti pembinaan yang di adakan di kantor
dinas sering kali kami tidak bisa ikut serta karna jarak tempuh yang cukup
jauh,dan pembinaan yang di lakukan di lapangan oleh dinas kami juga agak
sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan hal ini terjadi
karena jumlah anggota dinas yang sangat sedikit dengan jumlah oknum koperasi
yang mau di bina sehingga tidak seimbang jika kelapangan sering juga terjadi
65
tidak bertemunya langsung dengan kami karena kurangan komunikasi”

Melainkan kurangnya pengawasan kinerja ada baiknya unit-unit koperasi
untuk membantu ikut serta memperlancar pembinaan di lapangan sebab aktifitas
yang di lakukan unit-unit koperasi tidak slalu di pantau dari dinas,maka untuk
menjadikan koperasi agar lebih maju lagi pihak unit koperasi la yang lebih
menguasi dalam hal tersebut,seperti memperlancar urusan masyarkat dalam
melakukan peminjaman uang serta meperdisplin urusan dalam tagihan.
Seperti yang di katakan oleh Masyarakat Sebagai Berikut:
“Kendala yang sering terjadi saat proses pinjam meminjam adalah urusan surat
menyurat yang di mintak dari unit koperasi tekadang sudah melakukan surve
langsung kerumah kami tapi masih saja tidak bisa untuk meminjam”66

65

Wawancara Bersama Bapak Amirudin Selaku Kepala Koperasi KUD Aksodano Pada
Tanggal 19 Oktober 2019.
66
Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 19 Oktober 2019
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meningkatkan kinerja Kembali lagi pada unit-unit koperasi seperti di
katakan halnya oleh masyarakat kendala yang sering terjadi saat proses pinjam
meminjam ialah surat menyurat yang di pinta dari unit koperasi.ada baiknya unit
koperasi untuk memperlancar urusan surat menyurat agar masyarakat bisa untuk
meminjam dana jika tidak ada hambatan peminjaman masyarakatpun bisa ikut
serta mengambangkan usahanya melaluli peminjaman tersebut jika masyarakat
berhasil otomatis masyarakat akan lancar dalam membayar cicilan pihak unit
koperasipun akan mendapatkan kemajuan dalam hal mengembangkan modal dan
kinerja unit koperasi.
Berdasarkan dengan Pembinaan dan Pengawasan yang ada pada
lingkungan Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi
mesti adanya peningkatan lagi baik dari aspek kedisiplinan waktu dalam bekerja
maupun disiplin dalam melaukukan tugas dalam pengembangan pembinaan dan
pengawasan Koprasi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi khususnya
Kecamatan Sekernan, agar lebih maju sampai mampu bersaing menjadi koperasi
yang bersaaing dengan koperasi lainya.

BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil pembahasa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya,
bedasarkan instrumen-instrumen yang telah

di gunakan maka penulis dapat

menyimpulkan hasil dari peran dinas koperasi perindustrian dan perdangan
dalam pembinaan koperasi di muaro jambi adalah :
1. Pembinaan oleh dinas koperasi perindustrian perdagangan dalam pembinaa
koperasi di Kecamatan sekernan Kabupaten muaro jambi dengan cara
melakukan kegiatan seperti,seminar,workshop,penataran dan pelatihan.
Terhadap oknum-oknum

koperasi kegiatan dilakukan untuk menjadikan

koperasi agar lebih maju. Terdapat satu koperasi yang unggul di kabupaten
muaro jambi di kecamatan sekernan.
2. Faktor penghambat pembinaan koperasi di kecamatan sekernan kabupaten
muaro jambi adalah kurangnya antusiasi pengelola koperasi dalam mengikuti
kegiatan yang di adakan oleh pihak terkait, kurangnya

modal dalam

melakukan pembinaan dan kurangnya anggota dalam melakukan pembinaa
koperasi. Upaya yang di lakukan dinas koperasi perindusrtian dan
perdagangan kecamatan sekernan kabupaten muaro untuk mengatasi
penghambatan pembinaan koperasi:
a. Mepercepat laporan RAT tahuan supaya mengetahui informasi
koperasi yang tidak berjalan aktif
b. Meperketat pengawasan koperasi di lapangan
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3. Evaluasi

kinerja

dinas

koperasi

perindustrian

perdagangan

adanya

peningkatan lagi baik dari aspek kedisiplinan waktu dalam bekerja maupun
disiplin dalam melaukukan tugas dalam pengembangan pembinaan dan
pengawasan Koprasi di kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi
khususnya Kecamatan Sekernan, agar lebih maju sampai mampu bersaing
menjadi koperasi yang bersaaing dengan koperasi lainya.

B. Saran
1. Pengurus koperasi dan masyarakat perlu di sadarkan akan hokum
perkoperasian dengan di lakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihan
bagi masyarakat yang terus menerus agar tercipta budaya hukum koperasi
yang sesusai dengan konsep hokum perkoperasian.
2. koperindag & UKM perlu

meningkatkan kapabilitas pegawai dalam

pembinaan dan pengawasan koperasi,di samping itu penambahan pegawai
dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang efektif
C. kata penutup
Puji syukur alhamdulilah penulis panjtakan atas kehadiran allah swt.karena
atas berkat rahmat taupik,inayah dan keridhaan-Nya la akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini,walaupun masih jauh dari kesempurnaan serta masih
memerlukan

perbaikan,namunberkat

keridhaan

allah

semuanya

dapat

terselesaikan.
Selanjutnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri
maupun pihak-pihak yang terkait bagi pembaca serta bagi para aparat yang

56

menjalankan pemerintah.disamping itu,penulis juga menyadari bahwa dalam
penyusunan sekripsi ini tidak terlepas dari kekurangan oleh sebab itu dengan
lapang dada penulis akan menerima keritik dan saran demi perbaikan di masa
yang akan dating
Akhirnya penulis mengucapkan trimakasih kepada semua pihak yang telah
ikut serta membatu dalam penyelesaian sekripsi ini.penulis hanya dapat berharap
dan mendoakan semoga allah swt memberkahi serta senan tiasa slalu dalam
lindungan-Nya amin ya robalalamin.
Wasalam
Penulis

TIKA ANDRIANI
NIM:SIP152090
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