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kata kunci : koperasi
Abstraksi :
ABTRAKSI Peranan Pembinaan dan Penyuluhan dalam rangka Pengembangan
Koperasi Pegawai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bekasi . Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah
penelitian yang dirumuskan dalam tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk
mendapatkan data tentang upaya pengurus dalam memberikan penyuluhan
kepada para anggota koperasi pegawai depdikbud kabupaten Bekasi . ; 2. Untuk
mengungkap data tentang faktor faktor yang mendororng dan menghambat
yang dihadapi oleh pengurus . Penelitian ini dilator belakangi oleh suatu kondisi
objective koperasi yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang
terpenting di Indonesia . Berdasarkan hal ini . jadi bagaimana caranya
membentuk pendapatan dalam rumah tangga koperasi dengan melalui berbagai
macam daya upaya untuk meningkatkan usahanya, agar organisasi koperasi
dapat mencapai maksud dan tujuan, yaitu mempertahankan kepercayaan yg
cukup dalam penyelenggaraan organisasi artinya koperasi tersebut harus sehat
organisasi, sehat usaha & sehat mental personilnya . Kesadaran para pegawai
dilingkungan Depdikbud untuk berkoperasi memegang peranan penting, Karena
itu senantiasa perlu dibrikan penyuluhan dan motivasi . Dalam hal ini pengurus
koperasi pegawai depdikbud kabupaten Bekasi Berusaha meningkatkan
pengembangan koperasi para pegawai / karyawan di lingkungan Depdikbud
Kabupaten Bekasi , melalui pembinaan dan penyuluhan. Suatu kenyataan
menunjukan bahwa ekonomi masyarakat masih lemah, sehingga membutuhkan
motivasi yang lebih luas dalam usaha meningkatkan serta Mensejahterakan
kehidupannya . Sehubungan dengan hal tersebut diatas penelit i melihat dan
mencoba melakukan penelitian terhadap salah satu koperasi yaitu Koperasi
Pegawai Depdikbud Kabupaten Bekasi, yang berbadan hokum nomor
8416A/BH/KWK 10 / 8 tanggal 21 Mei 1992 . Usaha yang dijalankannya
ialah mengelola kebutuhan anggotanya untuk membantu mewujudkan

keinginannya . Dengan tujuan menjadi suatu wadah yang dapat diandalkan
sebagi penyalur dam penggambang aspirasi anggotanya . Dalam penelitian ini
dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya
pengurus dalam memberikan penyuluhan sehingga meningkatkan partisipasi
anggotanya dalam rangka pengembangan koperasi Depdikbud 2. Faktor factor
apakah yang menyebabkan terhambatnyamotivasi pegawai kantor Depdikbud
Kabupaten Bekasi . Metode yang digunakan dalam penelitian inni adalah
metode deskriptif yaitu metode yang dapat menyelidiki dan menyelesaikan
masalah yang berlangsung masa sekarang serta tertuju pada masalah actual .
Adapun tehnik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1)
Teknik Observasi , yaitu suatu pengamatan dan pencatata; (2) Angket ; (2)
Teknik wawancara ; (4) Studi Pustaka. Dari hasil pengolahan data sebagai
jawaban terhadap pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa dalam
mencapai
sasarannya
koperasi
masih
memerlukan
upayayang
kintinyu,konsisten,berkesinambungan. Adapun tujuan dari semua itu adalah
untuk memberikan pengertian dan kesadaran berkoperasi dikalangan Pegawai
Depdikbud Kabupaten Bekasi. Partisispasi sangat menentukan berhasil tidaknya
suatu program pembangunan . Dalam koperasi, kesadaran beranggota koperasi
Depdikbud Kabupetan Bekasi dalam pembangunan dituntut sekali agar koperasi
dapat tumbuh dan berkembang sebagai koperasi yang berhasil .

