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PEMBANGUNAN 
MANUSIA MELALUI 

KOPDIT
Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari suatu kondisi ke kondisi 
yang lain agar lebih sempurna, dengan sasaran untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup manusia baik rohani maupun jasmani.
Pembangunan terdiri atas pembangunan Fisik dan Non Fisik
1.1. Pembangunan fisik yaitu proses perubahan kondisi yang diwujudkan 
dalam bentuk material yang nyata, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Misalnya : 
pembangunan pra sarana dan sarana transportasi, komunikasi, pembangunan 
tempat pemukiman yang lebih layak dll.
1.2. Pembangunan non fisik yatu proses perubahan kondisi yang diwujudkan 
dalam bentuk non material yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup manusia baik lahir maupun batin, misalnya :
• Usaha peningkatan sumber daya manusia
• Usaha meningkatkan harkat, martabat dan moral manusia
• Usaha meningkatkan kesadaran politik dan budaya manusia sehingga 
kedudukannya sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

2. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI KOPERASI KREDIT

KOPERASI KREDIT masuk ke Indonesia pada saat kondisi perekonomian 
baru mulai pulih dari kondisi inflasi. Dapat dimengerti bila kondisi 
perekonomian masyarakat terutama di daerah pedesaan masih sangat 
rendah, karena itu, para pemerhati kondisi ekonomi masyarakat yang 

masih prihatin itu memilih bentuk Koperasi Kredit sebagai salah satu upaya 
membangun ekonomi.

Bila anggota masyarakat dapat bergabung dalam Koperasi Kredit maka terbuka 
peluang untuk mengumpulkan modal melalui simpanan yang dapat dipakai 
membangun ekonominya. Koperasi Kredit diyakini dapat membantu masyrakat 
menghimpun dana untuk membangun kebutuhan yang diarahkan pada 
pembangunan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di negara-negara yang 
Credit Unionnya telah maju menjadi contoh atas keberhasilan Koperasi Kredit 
membangun masyarakat.

Tetapi jangan salah mengira bahwa Koperasi Kredit hanya memperhatikan 
pemupukan modal untuk pembangunan ekonomi secara fisik.

Koperasi Kredit tidak hanya sekedar mengumpulkan uang dan meminjamkan uang 
kepada anggotanya untuk memperoleh keuntungan, namun kehadiran Koperasi 
Kredit lebih dari itu. Lembaga keuangan ini berusaha untuk mengangkat harkat 
hidup anggota dan masyarakat di sekitarnya. Koperasi kredit terpanggil untuk 
meningkatkan harkat hidup angotanya. Dengan saling melayani dalam pelayanan 
simpan dan pinjam yang berlandaskan pada saling percaya dan kerjasama antara 
sesama anggota, pengurus dan pengawas.
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Pembangunan yang demikian jelas menyangkut pembangunan yang sifatnya nonfisik. Melalui Koperasi 
Kredit, pembangunan nonfisik mendapat perhatian yang besar.

2.1. Pembangunan Harkat dan Martabak
Bukan rahasia lagi banyak anggota masyarakat Indonesia yang terlilit hutang. Kehidupan mereka serba 
dikejar-kejar hutang sehingga merasa rendah diri. Harga diri turun apalagi bila berkali-kali mencari 
pinjaman termasuk ke tetangga.
2.2. Pembangunan Sikap
Koperasi Kredit mengenal motto: “Simpan secara teratur, pinjam dengan bijaksana, setia mengangsur”. 
Motto itu mencerminkan pembangunan sikap untuk mempunyai kebiasaan menabung, penuh 
perhitungan memanfaatkan uang dan menyadari tanggung jawab untuk mengembalikan.
2.3. Pembangunan Kerjasama
Kerjasama dalam usaha bukanlah hal mudah apalagi melibatkan orang banyak. Menjadi anggota 
Koperasi Kredit berarti ikut terbiasa dengan aturan main yang mengatur kerjasama usaha oleh banyak 
orang.
2.4. Pembangunan Keorganisasian yang Demokratis
Banyak anggota masyarakat yang tidak terbiasa dalam kehidupan berorganisasi. Dengan menjadi 
anggota Koperasi Kredit, anggota dibina untuk tunduk pada aturan main tetapi tetap menghargai hal-
hal demokratis.
Anggota dapat mengemukakan pendapat secara bebas malah mempunyai hak untuk dipilih sebagai 
pengurus.
Bila anggota dipilih sebagai pengurus Koperasi Kreditnya, mereka dibina untuk mempunyai tanggung 
jawab dengan asas sukarela.
2.5. Pembangunan Sikap Menghargai Anggota mempunyai Hak yang Sama
Koperasi Kredit mengenal sikap prinsip satu orang satu suara. Prinsip ini mencerminkan penghargaan 
Koperasi Kredit akan kesamaan derajat sesama manusia. Anggota masyarakat dianggap sama hak, 
kesempatan dan peranannya baik ia tua maupun muda; laki-laki atau perempuan.

3. TIGA PILAR KOPERASI KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN

Dalam usaha mewujudkan, mengangkat dan meningkatkan harkat hidup 
anggota dan masyarakat sekitarnya maka Koperasi kredit memiliki 3 pilar 
yang disebut dengan Trilogi Koperasi Kredit yaitu:

3.1. Pendidikan
Usaha utama Koperasi Kredit dalam meningkatkan harkat hidup manusia yaitu 
lewat pendidikan anggota dengan tujuan agar anggota dapat mengerti peran serta, 
hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi Kredit, agar lebih rasional bijaksana 
dalam mengatur keuangan rumah tangga dan usahanya serta mengetahui dan 
memahami laporan keuangan dan perkembangan Koperasi Kredit. Koperasi Kredit 
dimulai dengan pendidikan, serta dikontrol oleh pendidikan.
Jadi pengetahuan dan keterampilan anggota Koperasi Kredit baik pria maupun 
wanita sangat dibutuhkan dalam pengembangan Koperasi Kredit.

3.2. Setia Kawan
Koperasi Kredit tidak sekedar menghimpun simpanan dan memberi kredit 
(pinjaman) dari dan kepada anggota, namun yang paling diutamakan adalah 
bagaimana setiap anggota Koperasi Kredit memperhatikan kepentingan kelompok 
dari pada kepentingan diri sendiri. 

3.3. Swadaya
Koperasi Kredit selalu berusaha untuk sedapat mungkin membiayai dirinya sendiri 
dalam pengertian bahwa anggota Koperasi Kredit selalu berusaha agar Koperasi 
Kreditnya semakin besar dan sehat.

Untuk mendukung usaha ini, maka partisipasi anggota baik  pria maupun wanita 
sangat diharapkan, dengan cara menabung ke Koperasi Kredit sebanyak-banyaknya 
dan hindari menabung ke lembaga keuangan lain. Koperasi  kredit merupakan 
milik seluruh anggota, sedangkan lembaga keuangan lain, anggota hanya berstatus 
sebagai nasabah.

Meningkatkan keswadayaan berarti mengangkat harkat hidup manusia karena 
tidak harus meminta-minta kepada orang lain untuk membiayai operasional. 
Apabila Koperasi Kredit terpaksa membutuhkan dana maka harus melalui cara yang 
wajar dalam hal ini, Koperasi Kredit mempunyai kedudukan yang sejajar dengan 
pemilik dana. Untuk mendukung usaha keswadayaan ini, maka diperlukan pilar-
pilar lain yaitu pendidikan dan solidaritas sehingga meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan, serta memperkokoh persatuan dan kerjasama sesama anggota 
Koperasi Kredit / Badan Usaha.
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4. PENINGKATAN PERAN KAUM WANITA

Pembangunan manusia dalam Koperasi kredit tidak membedakan pria dan wanita. 
Namun, peran kaum wanita anggota Koperasi Kredit belum begitu besar khususnya 
dalam kepengurusan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh peran kaum wanita 
Indonesia yang secara nasional masih ketinggalan denga kaum pria. Oleh karena 

itu, tidak ada salahnya jika peningkatan peran wanita perlu mendapat perhatian lebih 
sungguh-sungguh. Dasar untuk memperhatikan peran kaum wanita telah secara eksplisit 
termuat dalam ketetapan MPR RI Nomor II tahun 1988 yang mengandung 7 esensi pokok :
1. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan Pria dalam 
pembangunan Nasional;
2. Meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat mulai dari lingkungan keluarga, 
dan perannya dalam pembangunan;
3. Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan 
serasi;
4. Pengakuan terhadap kodrat wanita yang dilindungi serta harkat dan martabat 
wanita yang patut dijunjung tinggi;
5. Perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan wanita untuk mendapatkan 
kesempatan kerja;
6. Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih menopang kemajuan 
wanita; 
7. Dalam rangka meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan, kesejahteraan 
keluarga antara laun melalui gerakan PKK perlu ditingkatkan.

5. BAGAIMANA KOPERASI KREDIT MENCAPAI PEMBANGUNAN 
MANUSIA

Di awal penjelasan, telah dikemukakan bahwa pembangunan itu 
merupakan proses. Bagaimana proses itu berlangsung?
5.1. Pembangunan dalam Kelompok
Pembangunan manusia melalui Koperasi Kredit adalah 

pembangunan manusia melalui kelompok, ia menaruh perhatian pada 
pembangunan dalam kelompok.
Nilai-nilai sosial dan nilai manusia dibangun di dalam Koperasi Kredit. 
Sebagai contoh yang sederhana,misalnya menabung. Menabung berarti 
menyerahkan miliknya untuk disimpan. Ini suatu niai manusia yaitu 
“Percaya” – percaya kepada Koperasi Kredit untuk menyimpan miliknya 
yang diperolehnya dengan susah payah dari hasil kerja kerasnya, di mana ia 
menjadi anggota bersama orang lain.
Begitu juga anggota mendapat pinjaman dari Koperasi Kredit berdasarkan 
jaminan watak, ini juga suatu nilai manusia, “Koperasi Kredit percaya 
kepada anggota”. Bagi orang (anggota) yang memperoleh nilai 
kepercayaan, seperti dalam masalah pinjaman ini, akan membawa akibat 
berkembangnya nilai manusianya. Ia merasakan nilai kepercayaan yang 
begitu besar yang ia peroleh dari kelompoknya dalam Koperasi Kredit.
Pembangunan manusia adalah pembangunan diri, oleh dirinya sendiri 
dalam kebersamaan dengan anggota-anggota lainnya, melalui Koperasi 
Kredit, sebagai tempat “sekolah”, para anggota diberi kesempatan untuk 
mengembangkan bakat-bakatnya, keterampilan dan kepandaiannya melaui 
praktek memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari, seperti masalah 
pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan usaha-usaha produktif.
Kopdit mengajarkan para anggotanya “berjalan bersama-sama dengan 
kawan-kawannya, menghimpun kemampuan-kemampuan mereka 
dengan tujuan membangun nilai-nilai manusia dalam mencapai kemajuan 
ekonomisnya. Kopdit merangsang mereka untuk berkeras hati dan tabah, 
tidak cepat berputus asa, dalam upaya memenuhi semua kebutuhannya, 
untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama.
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5.2. Pembangunan Membutuhkan Waktu
Dalam membangun Kopditnya anggota perlu menyadari bahwa pertumbuhan Kopdit memerlukan waktu 
karena Kopdit tidak diperkenankan menerima bantuan dari luar yang berupa modal untuk dipinjamkan kepada 
anggota. Kopdit harus menciptakan dan membangun modal atas kekuatan sendiri. Ini memang memerlukan 
waktu. Namun, dalam diri anggota akan tumbuh pengertian akan penyadaran diri, nilai uang, penghematan 
dan lain sebagainya. Mereka akan mengerti (pengalaman yang telah terbukti di Kopdit-kopdit) bahwa modal 
yang cepat bukanlah pengganti nilai manusia yang dibutuhkan untuk memupuk uang. Perkembangan manusia 
tidak dapat dipercepat hanya dengan meningkatkan modal, seperti kebanyakan orang mengira dan selalu 
berniat memompakan modal ke dalam Kopdit untuk mengharap hasil yang cepat.

5.3. Halangan Untuk Mencapai Pembangunan Manusia
Terdapat halangan-halangan baik dari dalam maupun dari luar diri manusia itu sendiri. Halangan-halangan 
dari luar misalnya : Konsumerisme, kemajuan teknologi yang terlalu menguasai kita, mengambil alih karya dan 
upaya manusia di negara-negara dunia ketiga.
Halangan-halangan terbesar adalah dari dalam diri manusia sendiri, seperti: kemalasan, keserakahan dsb.

6. Penutup
Pembangunan manusia hanya dapat terjadi melalui pendidikan dan motivasi yang terus menerus. Kopdit 
mempuyai sasaran pokok, mengembangkan nilai-nilai manusianya,bukan hanya ekonomi, dan manusia 
berkembang jika kepada mereka diberi kesempatan untuk belajar merencanakan, kemudian mereka sendiri 
akan mengubah segala sesuatunya untuk kepentingan mereka dan masyarakat di mana mereka berada.
Kopdit hanya merangsang dan mendidik, mereka yang harus bertindak : Koperasi Kredit akan berhasil jika 
anggotanya memiliki rasa bangga terhadap Koperasi Kredit milik mereka.
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