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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola pembinaan pembimbing 

penyuluh lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan pengurus yang secara rutin datang 

ke pertemuan kelompok untuk memberikan pendampingan dan pembinaan setiap bulan 

sekali. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu 

berupaya untuk mengungkapkan hasil dari pembinaan yang diberikan PPL secara rutin 

dan kontinyu kepada kelompok - kelompok yang ada di Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung  di kelompok 

dan wawancara dengan obyek penelitian. 

Tujuan dari pembinaan tersebut adalah agar kelompok memahami sistem 

tanggung renteng dan dapat mengaplikasikan sistem tanggung renteng tersebut di 

kelompok karena tanggung renteng merupakan roh bagi koperasi yang menggunakan 

sistem tanggung renteng dalam pengelolaan usaha koperasinya, dan tanggung renteng 

juga merupakan budaya organisasi di Koperasi Wanita Setia Bhakti wanita Jawa Timur.  

Untuk memahami dan menjalankan sistem tanggung renteng dalam kehidupan 

berkoperasi merupakan suatu proses pembelajaran bagi anggota. Proses perubahan 

prilaku anggota ini juga dipengaruhi pola pembinaan yang dilakukan oleh seorang PPL, 

karena PPL sebagai pembina yang mempunyai tugas untuk megarahkan anggota agar 

anggota berperilaku sesuai dengan sistem tanggung renteng. Apabila semua anggota 

sudah memahami dan melaksanakan sistem tanggung renteng dengan benar maka tujuan 

koperasi akan tercapai , disamping itu asset koperasi juga aman. Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah pola pembinaan PPL yang tepat yang dilakukan di kelompok sangat 

berpengaruh pada perkembangan kelompok yang ada di koperasi wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur.  

 

Kata kunci : Tanggung Renteng, Kepemimpinan dan Motivasi, Belajar orang dewasa 

 

PENDAHULUAN 
Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur merupakan salah 

satu koperasi wanita yang menggunakan 

sistem tanggung renteng dalam 

mengelolaan koperasi. Koperasi Wanita 

Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini 

merupakan koperasi yang terbesar di 

Jawa Timur dengan jumlah anggota 

sebanyak 12.401 orang per Desember 

2016. Di koperasi yang menggunakan 

sistem tanggung renteng, syaratnya 

anggota harus tergabung di dalam suatu 

kelompok. Koperasi Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur ini wilayah kerjanya 

yaitu se Jawa Timur sehingga 

anggotanya juga tersebar di wilayah 

Jawa Timur. Jumlah anggota koperasi 

wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

sebanyak 12.401 orang tersebut terbagi 

dalam 446 kelompok (per Desember 

2016) dimana setiap kelompok jumlah 

jumlah anggotanya antara 15 orang 

sampai 50 orang. 

Setiap kelompok mempunyai 

kewajiban untuk mengadakan 

pertemuan kelompok sekali setiap bulan 

dimana tanggal pertemuan  bisa memilih 

antara tanggal 1 sampai 13 tergantung 

kesepakatan para anggota kelompok 

tersebut. Di dalam pertemuan kelompok 

tersebut ada kegiatan pembayaran 

kewajiban, pengajuan pinjaman anggota, 

serta mendiskusikan setiap 

permasalahan yang ada termasuk 

penerimaan anggota baru maupun 

adanya pengunduran diri anggota,serta 
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adanya tanggung renteng semuanya 

harus dimusyawarahkan pada saat 

pertemuan kelompok. Pada saat 

pertemuan kelompok tersebut, setiap 

kelompok akan didampingi oleh seorang 

Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL)  

sebagai kepanjangan tangan pengurus 

untuk memberikan pendampingan dan 

pembinaan kelompok serta membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada 

di kelompok.  

PPL di pertemuan kelompok 

selaku pembina melakukan 

pendampingan dan memberikan 

pembinaan pada kelompok binaannya 

agar selalu menerapkan sistem 

Tanggung Renteng sebagai rohnya 

Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur.  PPL harus mampu 

membimbing kelompok binaannya, 

untuk melaksanakan sistem Tanggung 

Renteng, terutama jika kelompok ada 

permasalahan, yaitu adanya Tanggung 

Renteng yang dikarenakan ada seorang 

atau lebih anggota yang tidak bisa 

membayar kewajibannya kepada 

koperasi. Apabila kelompok terjadi 

tanggung renteng, disini PPL harus 

menggerakkan anggota kelompok untuk 

melaksanakan tanggung renteng 

sehingga pembayaran kewajiban 

kelompok ke koperasi harus tuntas. 

Dengan demikian maka resiko kredit 

macet bisa diatasi dan Non Performing 

Loan (NPL) mencapai 0%.   

Bagi orang yang belum 

memahami sistem tanggung renteng, 

memang sangat sulit/berat untuk 

melaksanakan tanggung renteng, bahkan 

mereka tidak akan mau untuk 

melaksanakannya. Tapi sebagai anggota 

koperasi wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur melaksanakan tanggung 

renteng hukumnya wajib. Pada awalnya 

bagi anggota memang berat untuk 

melaksanakan tanggung renteng namun 

dengan adanya pendampingan dan 

pembinaan yang diberikan oleh PPL, 

anggota akhirnya dengan kesadaran 

yang tinggi mereka mau melaksanakan 

sistem tanggung renteng, sehingga tidak 

ada tunggakan di koperasi. Dengan 

beriringnya waktu tanggung renteng ini 

terbukti dapat merubah perilaku 

anggota, yang dulunya tidak disiplin 

akhirnya menjadi disiplin,yang dulunya 

kurang tanggung jawab menjadi lebih 

tanggung jawab,  ada rasa empati dan 

kebersamaan antar anggota dalam satu 

kelompok.  

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut maka penulis akan 

merumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pola pembinaan yang 

dilakukan PPL agar anggota mau 

melaksanakan tanggung renteng ? 

2. Apakah pembinaan yang secara rutin 

dan terus menerus diperlukan? 

3. Apa yang harus dipersiapkan oleh 

PPL ketika melakukan pembinaan di 

kelompok? 

Adapan tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana pola 

pembinaan yang diberikan PPL dan 

sejauh mana manfaatnya terhadap 

kelompok yang dibina agar anggota 

kelompok tersebut mau dengan 

kesadaran tinggi melaksanakan 

tanggung renteng yang sudah menjadi 

aturan atau sistem di koperasi wanita 

Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini, 

serta untuk mengetahui apakah ada 

perubahan perilaku anggota seperti yang 

diharapkan . Dan apa saja yang harus 

dipersiapkan oleh PPL ketika melakukan 

pembinaan di kelompok.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Koperasi 

Menurut Undang-Undang 

Perkoperasian No. 12/1967,  Koperasi 

Indonesia adalah satu bentuk organisasi 

ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang atau badan hukum 

koperasi yang merupakan tata susunan  

ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan kekeluargaan. Pada 

prinsipnya koperasi di Indonesia sama 

dengan koperasi yang ada di negara-

negara lain, hanya azas dan dasarnya 

saja yang berbeda. Asas Koperasi di 

Indonesia harus disesuaikan dengan ciri 

khas bangsa Indonesia yaitu 

kekeluargaan dan gotong royong. 

Adapun sendi-sendi yang mendasari 



60                                                                                     Ekomania Jurnal Vol. 3 No. 3 – April 2017 

Koperasi di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

1. Sifat keanggotaan sukarela dan 

terbuka bagi setiap warga negara 

Indonesia 

2. Kekuasaan tertinggi terletak pada 

Rapat Anggota 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur 

menurut jasa masing-masing anggota 

4. Adanya pembatasan bunga atas 

modal 

5. Mengembangkan kesejahteraan 

anggota khususnya dan masyarakat 

pada  umumnya 

6. Usaha ketatalaksanaannya bersifat 

terbuka 

7. Swadaya, swakarsa, dan swasembada 

sebagai pencerminan prinsip percaya 

pada diri sendiri. 

 

Fungsi Koperasi yaitu antara lain : 

1. Wadah pendemokrasian ekonomi 

Indonesia 

2. Wadah Pembinaan daya usaha 

masyarakat untuk memperkokoh 

keberadaan  ekonomi bangsa 

3. Wadah untuk meningkatkan taraf 

kehidupan rakyat 

4. Wadah peningkatan taraf pendidikan 

rakyat 

5. Wadah untuk menciptakan lapangan 

kerja 

6. Wadah untuk mempertebal rasa 

kebersamaan 

  

Tanggung Renteng 

Menurut definisinya tanggung 

renteng adalah tanggung jawab bersama 

diantara anggota dalam satu kelompok 

atas segala kewajiban terhadap koperasi 

dengan dasar keterbukaan dan saling 

mempercayai. Awal  munculnya ide 

tanggung renteng ini dicetuskan oleh 

Ny. Mursia Zaafril Ilyas, yang sering 

memperhatikan prilaku ibu-ibu 

kelompok arisan. Di dalam kelompok 

arisan tersebut apabila ada anggota yang 

tidak bisa tepat waktu atau tepat jumlah 

dalam membayar uang arisan maka 

anggota lainnya berempati untuk 

menalangi dulu agar anggota yang 

mendapat arisan menerima penuh uang 

arisannya. Pola inilah yang 

menghasilkan ide dari  Ny. Mursia 

untuk membantu pemberdayaan 

perempuan. Ide itu terus berkembang 

dari ibu-ibu kelompok arisan hingga 

pembentukan koperasi, koperasi wanita 

pertama yang menerapkan konsep 

tanggung renteng adalah Koperasi Setia 

Bhudi Wanita di Malang yang terbentuk 

pada tahun 1954. Dari sebuah ide 

akhirnya berkembang menjadi sebuah 

konsep.(Supriyono, 2010). 

Seiring dengan perkembangan 

Koperasi Setia Budi Wanita Malang, 

konsep tanggung renteng berubah 

menjadi sebuah sistem yang memiliki 

mekanise, prosedur, aturan dan sanksi. 

Sebagai sistem tanggung renteng 

mempunyai pengertian yaitu “Bila 

dalam satu kelompok ada hal yang 

menyimpang atau tidak memenuhi 

persyaratan maka akibat atau 

konsekuensinya ditanggung oleh semua 

anggota dalam kelompok.” Hal ini 

berarti apabila dalam satu kelompok ada 

satu orang yang belum membayar 

kewajibannya maka akan menjadi 

tanggung jawab temannya satu 

kelompok atau dengan kata lain teman-

teman sekelompoknya harus 

menanggung rentengnya.(Supriyono, 

2010). 

Sistem Tanggung Renteng ini 

dari Malang kemudian ditularkan ke 

Surabaya, dengan pembentukan 

Koperasi Serba Usaha Setia Bhakti 

Wanita. Koperasi Wanita Setia Bhakti 

wanita Surabaya ini awal dibentuk 

wilayah kerjanya hanya sebatas 

kecamatan gubeng yang akhirnya 

berkembang hingga saat ini wilayah 

kerjanya meliputi wialayah provinsi 

Jawa Timur sehingga namanya koperasi 

wanita Setia bhakti Wanita Jawa Timur. 

Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur inilah sistem Tanggung 

Renteng mengalami penyempurnaan 

tahap demi tahap, bahkan Koperasi 

Wanita Setia Bhakti Wanita Jaw Timur 

ini telah mampu membuktikan bahwa 

dengan sistem Tanggung Renteng Non 

Performance Loan (NPL) bisa ditekan 

hingga 0%, sehingga sistem Tanggung 
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Renteng diyakini sebagai pengaman aset 

koperasi.(Supriyono, 2010). 

 

Kepemimpinan 

Defini kepemimpinan menurut 

para ahli, J.M. Pfiffner (1980) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan 

adalah seni mengkoordinasi dan 

memberi arah kepada individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan menurut Oteng 

Sutina (1983) kepemimpinan adalah 

kemampuan mengambil inisiatif dalam 

situasi sosial untuk menciptakan bentuk 

dan prosedur baru, merancang dan 

mengatur perbuatan dan dengan berbuat 

begitu membangkitkan kerja sama ke 

arah tercapainya tujuan.(Danim, 2012). 

Menurut Sudarwan Danim 

(dalam Motivasi kepemimpinan & 

Efektifitas Kelompok), seseorang yang 

menjalankan fungsi kepemimpinan 

setidaknya harus memiliki persyaratan 

atau sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

2. Memiliki inteligensi yang tinggi 

3. Memiliki fisik yang kuat 

4. Berpengetahuan Luas 

5. Percaya diri 

6. Dapat menjadi anggota kelompok. 

7. Adil dan bijaksana. 

8. Tegas dan berinisiatif 

9. Berkapasitas membuat keputusan 

10. Memiliki kestabilan emosi 

11. Sehat jasmani dan rohan. 

12. Bersifat prospektif 

 

Dari definisi diatas dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa seorang 

pemimpin harus mempunyai sifat-sifat 

kepemimpinan sehingga bisa memberi 

arahan pada kelompok binaannya. Di 

sini Pembimbing Penyuluh Lapangan 

(PPL) mempunyai peran sebagai 

pemimpin ketika melakukan pembinaan  

di kelompok sehingga PPL harus 

mampu mengarahkan dan   

menggerakkan kelompok-kelompok 

binaannya agar mau mengikuti aturan-

aturan yang berlaku di koperasi wanita 

Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, serta 

bisa memberikan solusi apabila ada 

permasalahan muncul di kelompok.   

 

Motivasi 

Definisi motivasi menurut para 

ahli yaitu antara lain, Stanley Vance 

(1982), mengemukakan bahwa motivasi 

adalah perasaan atau keinginan 

seseorang yang berada dan bekerja pada 

kondisi tertentu untuk melaksanakan 

tindakan-tindakan yang menguntungkan 

dilihat dari perspektif pribadi 

danterutama organisasi. Menurut Robert 

Dubin (1985) mengartikan motivasi 

sebagai kekuatan komplek yang 

membuat seseorang berkeinginan 

memulai dan menjaga kondisi kerja 

dalam organisasi. Sedangkan menurut 

Sudarwan (2012), motivasi diartikan 

sebagai setiap kekuatan yang muncul 

dari dalam diri individu untuk mencapai 

tujuan atau keuntungan tertentu di 

lingkungan dunia kerja atau di pelataran 

kehidupan pada umumnya, sehingga 

motivasi mengandung beberapa unsur 

yaitu tujuan, kekuatan dari dalam 

individu dan keuntungan.   

PPL sebagai pemimpin di 

kelompok selain harus bisa 

mengarahkan kelompok binaannya juga 

harus bisa memberikan motivasi-

motivasi pada kelompok binaannya 

disesuaikan dengan kondisi kelompok. 

Motivasi yang diberikan PPL bertujuan 

agar kelompok tersebut konsisten 

menggunakan atau menerapkan sistem 

tanggung renteng dalam melaksanakan 

kegiatan berkoperasi. Motivasi yang 

diberikan PPL juga berbeda antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya 

tergantung dari karakteristik kelompok 

masing-masing, namun tetap 

mempunyai satu tujuan.  

 

Belajar Dan Pembelajaran 

Beberapa definisi tentang 

belajar menurut para ahli sebagai berikut 

(Baslemen, 2011)  : 

a.  Burton 1 (1962:13), “Learning is a 

change in the individual, due to 

interaction off that individual and his 

environment, which fills a need and 

makes him more capable of dealing 
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adequately with his environment”, 

belajar adalah suatu perubahan dalam 

diri individu sebagai hasil 

interaksinya dengan linkungannya 

untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjadikannya leih mampu 

melestarkan lingkungannya secara 

memadai. 

b.  Gagne (1977:3), “Learning is a 

change in human disposition or 

capability, which persists over a 

period of time, and which is not 

simply ascribable to process of 

growth”, belajar adalah suatu 

perubahan dalam disposisi (watak) 

atau kapabilitas (kemampuan) 

manusia yang berlangsung selama 

suatu jangka waktu dan tidak sekadar 

menganggapnya proses 

pertumbuhan. 

c.  Lefrancois (1975:7) mendefinisikan 

“Learning can be defined as changes 

in behavior resulting from 

experience”, belajar sebagai 

perubahan dalam tingkah laku yang 

dihasilkan dari pengalaman. 

Sedangkan definisi tentang 

pembelajaran menurut Konsensus 

Knowles (1973) “Pembelajaran 

merupakan proses tempat perilaku 

diubah, dibentuk, atau dikendalikan.” 

(Baslemen, 2011). 

Seni dan ilmu mengajar orang 

dewasa disebut andragogi. Istilah 

andragogi berasal dari kata yunani 

“anere” yang kira-kira bermakna dewasa 

dan agogus yang bermakna mendidik 

atau mengajari, sehingga esensinya 

andragogi adalah membantu orang 

dewasa agar mampu belajar dan menjadi 

pembelajar. Alexander Kapp adalah 

orang yang pertama kali melahirkan 

istilah andragogi,dan dikenal sebgai 

“nenek “ andragogi, sedangkan Malcolm 

Knowles dikenal sebagai bapak 

andragogi karena dia sangat peduli 

untuk mengembangkan dan 

mengkampanyekan andragogi.  

(Danim,2015).   

Knowles merumuskan prinsip-

prinsip layanan bagi pembelajar dewasa 

(Danim,2015), yaitu : 

1.  Orang dewasa perlu dilibatkan dalam 

perencanaan dan evaluasi dari 

pengajaran mereka. Orang dewasa 

dapat mengarahkan diri untuk 

belajar. 

2.  Pengalaman termasuk kesalahan, 

menjadi fondasi dasar untuk belajar. 

Orang dewasa banyak belajar dari 

pengalaman. 

3. Orang dewasa paling tertarik untuk 

mempelajari mata pelajaran yang 

memiliki rlevansi langsung dngan 

pekerjaannya atau kehidupan pribadi. 

Kegiatan belajar orang dewasa 

berorientasi pada tujuan yang relevan 

dengan kehidupannya. 

4.  Belajar orang dewasa lebih 

berorientasi pada tujuan praktis 

ketimbang konten. 

Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses belajar dan 

pembelajaran orang dewasa secara garis 

besar ada dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Segala faktor yang 

berasal dari dalam diri warga belajar 

seperti faktor fisiologi ( pendengaran, 

penglihatan) dan faktor psikologis ( 

kecerdasan, motivasi, perhatian, 

berpikir, daya ingat) merupakan faktor 

internal. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu segala faktor yang berasal dari luar 

diri warga belajar, yaitu meliputi faktor 

lingkungan alam, fisik,sosial, bahan ajar 

yang akan disajikan dan metode 

penyajian yang digunakan berkaitan erat 

dengan strategi kegiatan belajar.  

Anggota yang tergabung di 

koperasi wanita Jawa Timur adalah 

orang yang sudah dewasa, usianya juga 

beraneka ragam antara umur 20 tahun 

sampai umur 80an tahun. Dalam hal ini 

PPL mempunyai tugas untuk 

memberikan pembelajaran kepada 

anggota mengenai sistem tanggung 

renteng, PPL harus bisa memahami 

siapa yang akan dibimbingnya, tentunya 

mempunyai pola pembinaan yang 

berbeda antara kelompok yang satu 

dengan kelompok yang lainnya. PPL 

harus bisa membedakan cara 

menghadapi anggota yang masih muda 

dengan anggota yang sudah tua agar apa 

yang disampaikan oleh PPL dapat 

diterima dengan baik oleh anggota dan 
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tujuan dari pembinaan/pembelajaran 

tersebut bisa tercapai. Untuk itu PPL 

juga harus mempunyai wawasan 

bagaimana cara memberikan pembinaan 

terhadap orang dewasa. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan 

pendekatan studi kasus, yaitu 

mengumpulkan data dan informasi 

tentang pola pembinaan yang digunakan 

PPL dalam melakukan pembinaan di 

pertemuan kelompok dan perkembangan 

kelompok yang ada di koperasi wanita 

Setia Bhakti Wanita selama bulan 

Januari-Desember tahun 2016. Menurut 

Beni Ahmad Saebeni, penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. 

Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan yaitu wawancara langsung 

dengan obyek penelitian dan observasi 

partisipasif, dimana peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Dengan 

observasi partisipan ini maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap perilaku yang nampak. 

(Sugiyono,2008). 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang diambil dari 

penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh dari sumbernya 

langsung baik melalui pengamatan di 

kelompok - kelompok binaan dan 

wawancara langsung dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini penulis 

melakukan pengamatan di 50 kelompok 

tanggung renteng koperasi wanita Setia 

Bhakti Wanita Jawa Timur,  +10 % dari 

jumlah kelompok tanggung renteng 

yang ada di koperasi ( jumlah kelompok 

ada 446 ) yang dibina oleh 5 orang 

Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) 

yang mana setiap PPL membina 10 

kelompok, Dimana jumlah PPL koperasi 

wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

sebanyak 46 orang (per Desember 

2016). 

 

HASIL 
Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur 

Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur terletak di Jl. Jemur 

Andayani no. 55 Surabaya, dengan 

Badan Hukum Nomer : 4362C/BH 

/II/1980. Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur ini berdiri sejak 

tahun 1978, yang berawal dari kelompok 

arisan yang berjumlah 15 orang, dan 

kini sudah berkembang menjadi 12.222 

orang terbagi 446 keompok tanggung 

renteng dan tersebar di wilayah Jawa 

Timur (Surabaya, Sidoarja, Gresik, 

Bojonergoro, Sumenep). Di usianya 

yang sudah mencapai 38 tahun ini 

koperasi wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur dengan menggunakan 

sistem tanggung renteng dapat 

berkembang baik disisi keanggotaan 

maupun usahanya. 

 

Struktur Organisasi Koperasi Wanita 

Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

Pengurus Koperasi diangkat 

oleh anggota melalui rapat anggota, 

karena Rapat Anggota mempunyai 

kekuasaan yang tertinggi di dalam 

sebuah koperasi. Anggota koperasi 

wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

jumlahnya sudah mencapai 12 ribu lebih 

yang terbagi dalam 446 kelompok, 

sehingga pengurus dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mengelola usaha 

koperasi, pengurus mengangkat 

karyawan dan Pembimbing Penyuluh 

Lapangan (PPL). Karyawan membantu 

pekerjaan pengurus untuk 

menyelesaikan segala administrasi 

sedangkan PPL membantu pengurus 

memberikan pembinaan di kelompok.  
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Adapun struktur organisasi 

Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

 

Data Penelitian 

Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) 

Seorang PPL adalah anggota 

yang telah memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa 

Timur untuk membantu pekerjaan 

pengurus di bidang organisasi dalam 

melakukan pendampingan dan 

pembinaan di kelompok. Adapun syarat-

syarat untuk menjadi PPL menurut 

AD/ART pasal 30 dan 31 Koperasi 

Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan SMA sederajat dan 

berijazah 

2. Telah menjadi anggota aktif 

sekurang-kurangnya 3 tahun 

3. Berusia maksimal 50 tahun (pada 

saat pendaftaran) 

4. Memahami Perkoperasian, AD/ART, 

Peraturan Khusus dan Sistem 

Tanggung    Renteng  

5. Aktif, kreatif,jujur dan berdedikasi 

6. Lulus seleksi yang diadakan oleh 

Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur dan lembaga yang 

ditunjuk 

 

Tugas dan Kewajiban PPL yaitu : 

1. Membantu pengurus dalam 

melaksanakan pembinaan di 

kelompok 

2. Menghadiri pertemuan yang 

diadakan oleh Pengurus 

3. Menghadiri setiap petemuan 

kelompok yang menjadi 

tanggungjawabnya 

4. Memonitor dan memfasilitasi 

pelaksanaan pertemuan kelompok 

5. Menginformasikan kebijakan 

Pengurus kepada kelompok 

 

Hak dan Wewenang PPL : 

1. Mengembangkan kemampuan diri 

untuk melaksanakan tugas yang 

diemban 

2. Membela diri atas segala tuntutan 

yang ditujukan atas dirinya 

3. Menerima penghasilan sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja yang telah 

disepakati dan ditandtangani oleh 

Pengurus. 

Masa kerja seorang PPL 

mengikuti masa bhakti Pengurus yaitu 3 

tahun, dan bisa diperpanjang kontrak 

kerjanya apabila berkinerja yang baik. 

Seorang PPL berhenti atau tidak 

menjadi PPL karena : 

1. Meninggal dunia 

2. Atas permintaan sendiri 

3. Masa kerjanya telah habis sesuai 

dengan kontrak kerja dan tidak 

diperpanjang. 

4. Diberhentikan oleh Pengurus karena 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

pengelola. 

5. Diberhentikan oleh pengurus karena 

melakukan perbuatan tercela 

sehingga merugikan koperasi.  

Jumlah Pembimbing Penyuluh 

Lapangan (PPL) Koperasi Wanita Setia 

Bhakti Wanita Jawa Timur per 

Desember  tahun 2016 berjumlah 46 

orang, setiap PPL mendampingi 10-14 

kelompok binaan.Setiap bulan PPL 

wajib mendatangi pertemuan kelompok 

binaannya dengan jadwal yang telah 

disepakati bersama.   

 

Anggota dan Kelompok 

Persayaratn umum untuk 

menjadi anggota koperasi wanita Setia 

Bhakti Wanita Jawa Timur adalah : 

1. Wanita 

2. Sudah berKTP dan berpenghasilan 
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3. Tinggal di wilayah Jawa Timur 

4. Mau melaksanakan tanggung renteng 

Jumlah anggota koperasi wanita 

Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

sebanyak 12.401 orang. Sedangkan 

Jumlah Kelompok yang ada di  Koperasi 

Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

per Desember 2016 sebanyak 446 

kelompok yang tersebar di wilayah 

Surabaya, Sidoarjo,Gresik, Bojonegoro 

dan Sumenep.  

Jumlah anggota setiap 

kelompok minimal 15 orang dan 

maksimal 50 orang. Banyaknya jumlah 

anggota dalam suatu kelompok 

diserahkan sepenuhnya kepada 

kelompok, dan keputusan untuk 

menambah jumlah anggota juga hak dari 

kelompok, koperasi hanya memberikan 

batasan minimal dan maksimal saja. 

Apabila suatu kelompok yang jumlah 

anggotanya kurang dari 15 orang untuk 

wilayah Surabaya ( termasuk Sidoarjo 

dan Gresik) dan 20 orang untuk wilayah 

diluar Surabaya maka akan tergolong 

sebagai kelompok pasif artinya semua 

anggota dalam kelompok pasif tidak 

mendapatkan fasilitas pinjaman dari 

koperasi, sehingga mereka harus 

mencari anggota lagi supaya kembali 

mendapatkan fasilitas lagi. 

Anggota mempunyai hak untuk 

membentuk kelompok sendiri, biasanya 

kelompok ini terbentuk dari anggota 

yang mempunyai tempat tinggal yang 

berdekatan atau suatu komunitas tertentu 

seperti kelompok arisan, kelompok 

pengajian, teman sekantor dan lain-

lainnya. Dengan demikian anggota di 

dalam kelompok tersebut sudah saling 

mengenal antara satu dengan lainnya 

dan mengetahui kondite dari masing-

masing anggota. Mereka tidak 

sembarangan mengajak teman untuk 

bergabung dalam kelompok koperasi 

dan selalu berhati-hati  karena koperasi 

wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

menggunakan sistem Tanggung 

Renteng, yang mana akan menanggung 

resiko apabila ada temannya yang tidak 

bertanggung jawab atas pinjamannya 

terhadap koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisa dan Pembahasan 

 

Koperasi wanita Setia Bhakti  

Wanita Jawa Timur diusianya hampir 39 

tahun ini dengan jumlah anggota yang 

tidak sedikit ini bisa bertahan dan 

berkembang pesat walaupun dengan 

menggunakan sistem tanggung renteng 

dalam pengelolaan usaha koperasi. 

Padahal dengan sistem tanggung 

renteng, pengajuan pinjaman anggota 

tidak menggunakan barang agunan 

sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, 

hal ini merupakan suatu koperasi dengan 

resiko yang cukup tinggi. Namun di 

koperasi wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur justru NPL 0%, dikarenakan 

penerapan sistem tanggung renteng 

benar-benar dilaksanakan oleh semua 

unsur yang ada di koperasi serta adanya 

pembinaan yang dilakukan oleh 

pengurus  secara terus menerus terhadap 

anggota. Dengan terbatasnya tenaga 

pengurus untuk melakukan pembinaan 

ke kelompok-kelompok yang tergabung 

di koperasi wanita ini maka pegurus 

mengangkat seorang Pembimbing 

Penyuluh Lapangan untuk melakukan 

pembinaan. 

PPL (Pembimbing Penyuluh 

Lapangan)  sebagai kepanjangan tangan 

pengurus mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan pembinaan-

pembinaan terhadap kelompok 

binaannya agar sistem tanggung renteng 

ini terus dilaksanakan sehingga tujuan 

koperasi bisa tercapai. PPL ketika 

melakukan pembinaan di kelompok, 

harus mempunyai sifat sebagai seorang 

pemimpin, sehingga kelompok 

binaannya bisa diarahkan sesuai dengan 

sistem yang berlaku. PPL selain sebagai 

pendamping/pembina di kelompok, PPL 
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mempunyai tugas untuk selalu 

memonitor perkembangan kelompok 

untuk disampaikan kepada pengurus, 

serta mengamankan aset koperasi.  

Anggota yang tergabung di 

dalam koperasi wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur ini berasal dari 

berbagai macam kalangan dan karakter 

yang mempunyai sifat dan kebiasaan 

yang berbeda-beda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Untuk itu PPL 

harus bisa memahami karakter masing-

masing kelompok. Dari segi usai juga 

bervariasi, ada kelompok yang 

anggotanya masih muda-muda, ada yang 

sudah tua-tua, atau ada pula kelompok 

yang anggotanya muda dan tua. Dari 

tingkat pendidikan dan pekerjaan pun 

juga bervariasi. Untuk itu PPL harus 

bisa menentukan pola pembinaan 

dengan siapa yang sedang dihadapinya 

dan bagaimana karakter kelompok 

tersebut agar pembinaan yang diberikan 

PPL bisa diterima sehingga mereka mau 

melaksanakan apa yang disampaikan 

PPL tanpa adanya penolakan. 

PPL harus bisa menempatkan 

diri sebagai pembina ketika melakukan 

pendampingan dan pembinaan di 

kelompok, sehingga PPL selalu 

memberi motivasi-motivasi kepada 

anggota agar anggota termotivasi untuk 

mengikuti aturan-aturan yang ada di 

koperasi. Anggota yang tergabung di 

koperasi adalah orang dewasa yang 

tidak bisa diperlakukan seperti anak 

kecil, tetapi PPL harus memperlakukan  

anggota sebagai orang dewasa yang  

terkadang mudah tersinggung ataupun 

bisa melakukan penolakan. Namun 

apabila PPL bisa memahami karakter 

anggota dan bisa menentukan sikap dan 

ola pembinaan yang tepat,  anggota akan 

menerima apa yang dikatakan PPL dan 

juga mau melakukan apa yang diarahkan 

oleh PPL. 

Permasalahan-permasalahan ter-

kadang muncul di kelompok-kelompok 

tersebut tanpa diduga sebelumnya, 

sehingga akhirnya menyebabkan 

tanggung renteng. Di sini peran PPL 

sangat penting, PPL harus bisa 

memberikan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada 

di kelompok. 

Permasalahan-permasalahan 

yang timbul di kelompok yang 

menyebabkan tanggung renteng antara 

lain yaitu suatu kelompok terjadi 

tanggung renteng dikarenakan salah satu 

anggota mengalami perubahan kondisi 

ekonomi yang awalnya kondisi 

ekonominya stabil namun karena suatu 

hal kondisi ekonomi anggota tersebut 

menurun bahkan kesulitan sehingga 

anggota tersebut tidak bisa membayar 

kewajibannya ke koperasi, kondisi 

seperti ini merupakan kondisi yang perlu 

dibantu oleh anggota kelompoknya, 

mereka bertanggung renteng menalangi 

kewajiban anggota yang terkena 

masalah tersebut. 

Pinjaman di koperasi yang 

menggunakan sistem tanggung renteng 

memang tanpa memberikan barang 

agunan sebagai jaminan atas 

pinjamannya, bukan berarti pinjam di 

koperasi yang menggunakan sistem 

tanggung renteng tanpa jaminan, tapi 

tetap harus ada jaminannya yaitu semua 

anggota kelompok itulah yang akan 

menjamin pinjaman seseorang anggota 

kelompok. Mereka saling mempercayai 

antara yang satu dengan yang lainnya 

untuk meminjam di koperasi. Dan untuk 

pemberiaan pinjaman ke anggota 

koperasi juga tanpa melakukan survei ke 

rumah anggota, semuanya dipercayakan 

kelompok untuk memberikan 

persetujuan atas pinjaman anggota. 

Namun kondisi yang demikian, 

terkadang dimanfaatkan oleh anggota 

yang belum memahami sistem tanggung 

renteng dengan sepenuhnya, untuk 

meminjam nama salah satu temannya 

yang tidak menggunakan haknya untuk 

meminjam, sehingga terjadi suatu 

pendomplengan. 

Adanya pendomplengan nama 

atas pinjaman seseorang bisa memicu 

masalah di kelompok yang akhirnya 

menyebabkan tanggung renteng. 

Memang tidak ada suatu aturan kalau 

anggota meminjam harus digunakan 

sendiri pinjamannya tersebut, namun 

koperasi menetapkan pembayaran 
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kewajiban anggota berdasarkan Surat 

Pengakuan Hutang (SPH) anggota 

kepada koperasi. Koperasi menagih 

pembayaran angsuran sesuai dengan 

SPH anggota masing-masing, apabila 

ada seorang anggota yang meminjam 

nama temannya untuk mengajukan 

pinjaman di koperasi dan di tengah 

perjalanan dia tidak bisa membayar 

kewajibannya  maka orang yang 

namanya dipinjam  tersebut harus 

bertanggung jawab atas  pinjamannya, 

dia harus membayar kewajiban 

temannya yang telah meminjam 

namanya. Apabila dia sendiri tidak 

sanggup membayar kewajiban temannya 

maka akan menjadi tanggung jawab 

semua anggota kelompok. 

Pembinaan yang dilakukan oleh 

seorang Pembimbing Penyuluh 

Lapangan (PPL), berdampak pada 

perkembangan kelompok koperasi, 

karena peran PPL di kelompok sangat 

berarti dimana PPL harus mampu untuk 

membimbing kelompok untuk 

mengikuti aturan-aturan yang ada di 

koperasi wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur tersebut, terutama bagi 

kelompok yang sedang menghadapi 

suatu permasalahan yaitu adanya 

tanggung renteng. Pada dasarnya setiap 

orang tidak akan mau membayar hutang 

orang lain apalagi di kondisi 

perekonomian seperti sekarang dimana 

untuk membayar kewajibannya sendiri 

saja sudah berat apalagi harus ditambah 

membayar hutang temannya. Namun 

adanya PPL yang datang setiap bulan di 

pertemuan kelompok yang selalu 

memberikan pembinaan dan pengarahan 

kepada anggota sehingga mereka mau 

untuk melaksanakan tanggung renteng. 

Untuk kelompok yang sudah 

lama bergabung di koperasi wanita Setia 

Bhakti Wanita Jawa Timur dan sudah 

memahami tanggung renteng sebagai 

sistem di koperasi, mereka secara 

spontanitas melakukan tanggung renteng 

apabila ada salah satu temannya yang 

belum membayar. Hal ini mereka 

lakukan dengan kesadaran tinggi dan 

paham apa yang harus dilakukan apabila 

ada tanggung renteng (TR). Dengan 

beriringnya waktu ternyata kehidupan 

berkelompok merubah perilaku anggota 

dalam kelompok tersebut sehingga 

mereka juga merasakan apa yang sedang 

dialami temannya yang sedang ada 

masalah sehingga tidak bisa membayar 

kewajibannya. Ada rasa saling 

menolong dan kebersamaan diantara 

mereka. 

Permasalahan-permasalahan 

yang muncul di tiap kelompok berbeda-

beda, tergantung dari kondisi kelompok 

masing-masing, dan penyebabnya pun 

bermacam-macam pula. Munculnya 

permasalahan tersebut bisa terjadi secara 

tiba-tiba dan tanpa diduga sebelumnya. 

Sebagai contoh peneliti mengamati 

permasalahan yang dihadapi oleh 

kelompok 17, dimana di kelompok ini 

ada pendomplengan yang dilakukan oleh 

seorang penanggung jawab (PJ). Di sini 

PJ memakai nama teman-temannya 

untuk mengajukan pinjaman di koperasi. 

Pada awalnya pembayaran lancar-lancar 

saja, sehingga anggota yang dipinjam 

namanya tenang-tenang saja karena 

tidak berpengaruh apapun dengannya 

bahkan senang dapat SHU besar 

walaupun tidak pernah pinjam. 

Makin lama pinjaman makin 

meningkat sehingga otomatis 

pembayaran yang harus dibayarkan juga 

semakin besar, PJ tersebut harus 

membayar sebesar  +/- Rp. 23 juta 

sebulan karena ada 7 nama yang 

dipinjam. Di saat PJ tidak bisa 

membayar kewajibannya maka anggota 

yang dipinjam namanyalah yang harus 

tanggung jawab karena koperasi 

membuat tagihan berdasarkan atas nama 

peminjam walaupun anggota tersebut 

tidak memakai uang itu. Tugas PPL 

disini adalah bagaimana caranya agar 

anggota mau melaksanakan tanggung 

renteng. Pada awalnya anggota 

kelompok 17 merasa berat harus 

membayar kewajiban PJ yang cukup 

besar, namun setelah PPL melakukan 

pendekatan ke anggota yang dipinjam 

namanya serta memberikan motivasi 

agar mau bertanggung jawab dan 

mengingatkan semua anggota tentang 

manfaat yang sudah diterima selama 
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menjadi anggota koperasi sehingga 

anggota menyadari bahwa semua ini 

sudah menjadi tanggung jawab mereka 

bersama sehingga mereka mau 

bertanggung jawab dan sampai sekarang 

kelompok 17 masih bergabung di 

koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur. 

Tidak hanya di kelompok 17 

saja yang harus menanggung renteng 

temannya, di kelompok 531 juga 

demikian, meskipun tergolong 

kelompok yang lebih baru dari 

kelompok 17, bedanya di kelompok 531 

terjadi tanggung renteng dikarenakan 

ada 3 orang anggota yang tidak mampu 

membayar kewajibannya karena 

kesulitan ekonomi, sehingga juga harus 

menanggung renteng 3 orang temannya 

yang bermasalah sekaligus, sehingga 

setiap anggota harus membayar 

tanggung renteng sebesar Rp. 150 ribu 

untuk 3 orang tersebut selama 6 bulan. 

Pada awalnya anggota kelompok 531 

juga merasa berat namun karena PPL 

memotivasi dan mengingatkan kembali 

aturan yang ada di koperasi sehingga 

mereka menyadari apa yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

PPL harus bisa menentukan pola 

pembinaan yang tepat terhadap 

kelompok binaannya, hal ini harus juga 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

kelompok serta permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh kelompok. PPL 

mempunyai peran yang sangat penting 

di kelompok binaannya karena 

keberadaan PPL di kelompok harus bisa 

meredakan emosi anggota dalam 

menghadapi permasalahan terutama 

yang menyangkut tentang tanggung 

renteng, disamping itu arahan-arahan 

yang diberikan PPL bertujuan agar 

kelompok tersebut bisa mengatasi dan 

menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapinya. Sedangkan untuk 

kelompok yang tidak sedang 

menghadapi masalah tanggung renteng 

PPL mempunyai peran agar  

memberikan pembinaan supaya 

kelompok tersebut tidak hanya 

memanfaatkan pinjaman saja di 

koperasi, tapi juga supaya kelompok 

merasa memiliki koperasinya sehingga 

berupaya untuk menjaga dan 

mengembangkan koperasinya menjadi 

lebih baik dan lebih besar. 

Untuk merubah perilaku 

anggota seperti yang diharapkan 

membutuhkan proses dan waktu yang 

tidak singkat. Disamping itu juga 

diperlukan pembinaan yang terus 

menerus dan berkesinambungan karena 

tanpa adanya pembinaan sangat sulit 

untuk menggerakkan anggota agar 

melakukan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan, terutama dalam hal tanggung 

renteng. Dengan diberikannya 

pembinaan, anggota selalu diingatkan 

akan hak dan kewajibannya sebagai 

anggota koperasi. Disamping itu adanya 

motivasi yang diberikan PPL bisa 

mengarahkan anggota untuk mengikuti 

aturan-aturan yang berlaku di koperasi. 

PPL selalu meluruskan kembali apabila 

ada anggota kelompok yang mulai 

menyimpang dari aturan, sehingga 

kelompok-kelompok tersebut berjalan 

sesuai dengan aturan koperasi. 

Kelompok - kelompok yang 

tergabung di koperasi wanita Setia 

Bhakti Wanita Jawa Timur meskipun 

menggunakan sistem tanggung renteng, 

mereka merasakan manfaat yang luar 

biasa walaupun terkadang harus 

melaksanakan tanggung renteng. 

Sehingga kelompok  tersebut bertahan 

lama menjadi kelompok koperasi 

Wanita Setia Bhakti Jawa Timur,bahkan 

ada kelompok yang sudah berumur 39 

tahun, mereka bergabung mulai awal 

berdirinya koperasi sampai saat kini, 

anggota kelompok tersebut juga 

mengajak anak-anak mereka atau cucu-

cucunya menjadi anggota. Tidak hanya 

itu mereka juga mengembangkan 

kelompok dengan cara apabila ada 

keluarga atau teman yang ingin 

bergabung namun tempat tinggalnya 

berjauhan mereka menyarankan untuk 

membentuk kelompok baru, hingga saat 

ini ada 446 kelompok yang tersebar di 

Surabaya, Sidoarjo Gresik, Sumenep 

dan Bojonegoro. 
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KESIMPULAN 
1.  PPL harus bisa menentukan pola 

pembinaan yang tepat ketika 

pembinaan di kelompok dan harus 

disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi kelompok agar pembinaan 

yang diberikan PPL tersebut berhasil.  

2.  Pola pembinaan PPL dalam 

melakukan pembinaan di kelompok 

juga berpengaruh terhadap kualitas 

kelompok, karena PPL tidak hanya 

sebagai pendamping, tetapi PPL 

harus mampu merubah perilaku 

anggota agar mau mengikuti dan 

menjalankan aturan-aturan yang ada 

dalam sistem tenggung renteng, 

sehingga aset koperasi aman dan 

tujuan koperasi tercapai. 

3. Anggota koperasi wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur adalah orang 

yang sudah dewasa, untuk itu ketika 

melakukan pembinaan PPL harus 

mempunyai wawasan / kompentensi 

untuk memberikan pembelajaran 

pada orang dewasa sehingga anggota 

dapat menerima dengan baik apa 

yang disampaikan oleh PPL. 
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