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Pengertian – Pengertian : 

• Urgensi = keharusan yang mendesak atau hal 
yang sangat penting. 

• Diseminasi = Penyebaran informasi kepada 
suatu kelompok target tertentu. 

• Restrukturisasi = Upaya perbaikan perbaikan 
atau penataan kembali agar tatanannya 
menjadi baik. 



Koperasi : 

• Bidang Usaha Koperasi, yaitu: 

– koperasi produksi,  

– koperasi Konsumsi, 

– koperasi  Simpan Pinjam, 

– Koperasi kredit, 

– Koperasi  Jasa, 

– koperasi Serba Usaha. 



Usaha Ritel 

• Adalah usaha di bidang jasa perdagangan yang 
senantiasa memangkas jalur distribusi produk, 
dari produsen atau pabrikan langsung kepada 
konsumen, dan transaksi penjualan adalah 
secara eceran. 

• Jalur distribusi yang dipangkas adalah : Grosir 
atau agen atau sub agen atau kios. 

• Saat ini telah berkembang penjualan secara on 
line via medsos dan electric lainnya. 



Koperasi Usaha Ritel 

• Adalah; Koperasi yang usahanya bergerak di 
bidang perdagangan jual beli barang barang 
dan penjualannya dilakukan secara eceran, 
baik kepada anggota koperasi maupun calon 
anggota koperasi serta masyarakat umum 
lainnya.  

• Terdiri atas 2 jenis :  
– Koperasi Ritel Konvensional. 

– Koperasi Ritel Moderen. 



Koperasi Ritel Konvensional 

• Ciri – Ciri : 
– Dilakukan secara manual, 
– Melibatkan banyak orang, 
– Pembukuan secara sederhana, 
– Perhitungan  harga menggunakan matematika biasa, 
– Transaksi terbatas secara manual, 
– Customer terbatas dan tertentu, 
– Barang Dagangan tidak bisa diakses konsumen secara 

bebas, 
– Lay out display barang kurang menarik, 
– Tidak ada promosi. 

 



Ciri Ritel Konvensional Lainnya; 

• Konsumen dilayani secara 
maksimal  person to person 

• Knowledge produk dapat 
dijelaskan secara luas 

• Interaksi dan hubungan yang 
akrab antara penjual dan 
pembeli 

• Produk spesial (khusus) 
• Jarang layanan purna jual 
• Optimal mencegah kehilangan 

barang dagangan 
 

 



Koperasi Ritel Moderen 

• Menggunakan Sistem Electric atau Electric Data Prosess 
atau IT System, 

• Tenaga kerja sedikit, 
• Varian produk yang dijual bisa banyak, antara 2000 s.d. 

20.000 item, 
• Display produk menarik, 
• Penentuan harga dan perhitungan dengan retail 

Mathematics, 
• Banyak melakukan Promosi baik program maupun event, 
• Mudah berkembang dengan model bisnis on line via 

medsos dan net work lainnya. 
 
 



Ciri Ritel Modern Lainnya : 
 
• Sales lebih besar – bisa 3 X lipat 
• Gross Margin Optimal – Mix 

Margin 
• Image Murah 
• Produk yang dijual lebih luas & 

beragam 
• Turn over modal tinggi 
• Man Power efisien 
• Bisa Convenience 
• Menjadi tempat pertemuan – 

market potensial 
• Measurable 
• Brand image & Prospek Jangka 

Panjang 
 



Klasifikasi Ritel Moderen ; 

• Hypermarket – luas floor area 5000 m2 ke 
atas, 

• Super store : 2000 – 5000 m2, 

• Supermarket: 1000 – 2000 m2, 

• Convenience Store: 200 – 1000 m2, 

• Mini market: 100 – 200 m2, 

• Mikro minimarket: kurang dari 100 m2, 

• Warung/ Kios: kurang dari 20 m2, 

 



Hingga Saat ini Di Seluruh Dunia Masih 
Status Pandemi Wabah Covid 19 





Permasalahan – Permasalahan : 

• Pembatasan kunjungan konsumen ? 

• Pembatasan Supply Produk, barang dagangan,  
return BS, dst. ? 

• Harga Jual  kemahalan atau Penurunan daya 
beli customer ? 

• Barang over stock, kurang laku ? 

• Pembayaran Tagihan pembelian barang ? 

• Kompetitor dari bisnis on line ? 

 



Keluhan Pengelola Koperasi Ritel : 

• Sourching Produk – Assortment 
 - Kehabisan jatah stock, 
 - Harga beli mahal, 
 - Kebanyakan kulakan secara cash (bukan     
       kredit), sedangkan penjualan secara kredit    
    sehingga kalah bayar = TOP vs STO, 
 - Ongkos Pengiriman atau ambil sendiri, 
 
 
  
 



Keluhan Pengelola Koperasi Ritel : 

• Teknologi belum moderen 
– Kassa masih pakai sistem konvensional, 
– Sistem IT belum memadai 
– Terlalu banyak manual 
– Menyita waktu dalam perhitungan stock atau sales 

atau umur barang 
– Jarang  investasi sistem IT 

 
 
  
 



Keluhan Pengelola Koperasi Ritel : 

• SDM perlu peningkatan kualitas : 
– Integritas, 
– Kemampuan/ skills, 
– Pengetahuan dasar retail, 
– Mathematics retail, 
– Loyalitas,  
– Insting Bisnis, dst. 

 
 
  
 



Keluhan Pengelola Koperasi Ritel : 

• Kurang marketing Promosi dan Network Jaringan  
(apalagi selama pandemi covid 19): 
– Fenomena Go Food  & Grab ..dst. 
– Medsos, internet iklan, dll. 
– Tenant 
– Merchant 
– Vendor/ Supplier 
– POP, Poster , dst. 
 

 
  



Keluhan Pengelola Koperasi Ritel : 

• Modal terbatas  dan kalah bayar : 
– TOP VS DSI – kalah 
– Sales bayar mundur …. Potong gaji 
– Cash Flow rendah 
– Anggaran Belanja kecil 
– Gagal bayar 
– Trust rendah 
 

 
  



Update situasi kondisi : 

• Pandemi  wabah penyakit Covid 19 ekses kepada 
penurunan ekonomi semua bidang, 

• Penurunan konsumsi produk sekunder : mobil, fashion, 
hand phone, pulsa, dst. 

• Karena Eksport  Import  terhambat  maka konsumsi 
produk daerah meningkat : peralatan rumah tangga; 
telor, tahu tempe, dst. meningkat, Dst. 

• Konsumsi kebutuhan pokok tetap meningkat tetapi 
bergeser kepada produk dengan harga murah. 

• Cadangan Kebutuhan pangan menipis, 

 



Kendala – Kendala Bisnis pada 3 sektor 
utama  : 
• Sumber Bahan Baku 
• Upah Tenaga Kerja naik frontal 
• Distribusi modal tidak merata( Dikuasai kelompok 

tertentu & prioritas ) 
• Ketinggalan Informasi & Tekhnologi 
• Peralatan kurang  modern 
• Pengembangan Market/ Pasar kurang kompetitif 
• Manajemen kurang disiplin 
• Perlindungan hukum lemah 
• Brand Image rendah 
• Kuper - Kurang relasi & net work 

 
 
 

 

  
 



Sebelum Pandemi Covid 19 sudah 
Banyak Ritel di Indonesia Tutup ; 

• 7 – eleven tutup gerai di jakarta, 

• Matahari Dept. Store & Ramayana – kurangi 
outlet, tutup beberapa storenya, 

• Lotus Dept. Store dan Debenhmas akan 
ditutup oleh PT Mitra Adi Perkasa(juga pemilik 
SOGO, SEIBU, Galeries Lafayatte)  



Sebab Tutup Gerai Ritel: 

• Perkembangan  IT, HP android , dll. 
• Progress yang cepat dari bisnis on line, 
• Barang dagangan tidak laku, 
• Pembeli berkurang terus menerus, 
• Daya beli konsumen menurun terus menerus, 
• Biaya-biaya atau ongkos-ongkos meningkat terus menerus, 
• Harga produk atau barang-barang naik terus menerus tidak 

terjangkau oleh konsumen, 
• Persaingan yang semakin ketat dari bisnis on line via 

medsos, 
• Wabah Penyakit Covid 19 berakibat banyak pembatasan 

kunjungan konsumen. 



Bagaimana agar usaha retail oleh 
para Koperasi bisa tetap eksis ? 



Ingat Prinsip Retailer : 

• Pelaku usaha yang pada pokoknya melakukan 
transaksi secara eceran kepada konsumennya. 

• Memotong jalur distribusi barang dengan 
mempersingkatnya menjadi dari Pabrikan/ 
Produsen kepada retailer kemudian langsung 
kepada konsumen. 

• Meniadakan Agen, sub agen, grosir, dsb. 

• Mendapatkan harga beli langsung dari pabrik. 



Siapa saja koperasi ritelnya ? 

• Para Koperasi yang ingin bisnis ritelnya 
bertahan hidup dan bisa berkembang 

• Yakni : 

  - Ritel Konvensional   

 - Ritel Moderen 

 - Ritel Campuran 

 - Akan merintis bisnis ritel  



Apa saja  potensi jaringan koperasi ? 

•  Optimalisasinya kewilayahan : 

 - Internasional ~ Ekonomi Global 

 - Nasional Indonesia 

 - Regional Jawa Timur : 

  - Masing – masing Kota atau  
     Kabupaten 

   - Antar Koperasi Ritel 

   - Internal Koperasi Ritel 



Potensi Koperasi Ritel : 

• Konsumen fix dari anggota koperasi, 

• Model transaksi: bayar belakang – potong gaji, 
dst. Meringankan konsumen menghadapi 
penurunan daya beli secara terus menerus. 

• Lokasi outlet tersedia di dalam lingkungan, 

• Relatif sedikit gangguan bisnis dari 
pemerintah dan lingkungan: ijin, keamanan, 
pajak,  dll. 

 

 

 

 



Kendala & hambatan : 

• Seringkali terlalu lambat dalam pengambilan 
keputusan, menunggu rapat pengurus – dst. 

• Masih banyak yang dikerjakan secara manual, 
takut invenstasi tekhnologi. 

• Sourching produk dan logistik sangat terbatas: 
- sering belanja sendiri ke wet market 

    - Banyak produk yang tidak ada kerjasama         

       dengan principle atau distributor, 

 



Peluang & Kerja Sama ; 

• Kerja sama dengan Principle 

• Kerja sama dengan distributor 

• Kerja sama antar koperasi ritel 

• Kerja sama dengan retailer nasional 

• Kerja sama dengan para Trader rritel 

• Kerja sama dengan para pedagang 
konvensional dan UKM 

 



Peluang Trading Efek Bisnis Plan 
Retailer dengan Principle : 

• Quota produksi dilaksanakan sesuai agreement, 

• Banyak selling in maupun selling out produk 
termasuk consumer goods  tidak mencapai 
target,  

• Posisi produk stay di gudang retailer maupun 
distributor, menghabiskan space bagi produk lain 
yang turn over cepat, stock mati-modal beku. 

• Retailer dan distributor butuh sales yang besar 
secepatnya,  

 



Ancaman: 

• Tidak dilirik oleh principle karena market yang 
dikuasai kecil 

• Tidak diperhatikan oleh distributor karena 
oder barangnya kecil 

• Dianggap kurang bonafit dan dikhawatirkan 
tidak bisa bayar tagihan 

• Susah komitmen bayar karena berlindung 
pada instansi pemerintah 

• Era Bisnis on line 

 



Opsi – Solusi : 

• Bergabung dalam Koperasi Sekunder bidang 
Ritel 

• Berhimpun dalam perkumpulan atau 
paguyuban atau asosiasi 

• Membuat jaringan konsumen yang kuat dan 
marketnya besar 

• Terus menerus kerja sama dengan retailer 
nasional atau gabungan retailer nasional 
untuk pemerataan shourching produk 

 



Bersama Koperasi Ritel di seluruh Indonesia, 
meneguhkan ekonomi kerakyatan yang 
bermartabat demi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia.  



Ruang Lingkup Wilayah 

• Terdiri dari : 

– Beberapa koperasi ritel dalam satu kota 

– Para Koperasi ritel dalam satu kota dan kabupaten 

– Para Koperasi Ritel antar Kota dalam satu 
kerisidenan. 

– Para Koperasi Ritel dalam satu wilayah provinsi 
baik secara langsung atau melalui perwakilan.  

 



Program – Program Asosiasi : 

• Internal 
– Pastikan anggota yang bergabung telah: Tercatat , 

tertulis, terdata, terdokumentasi, 

– Komitmen anggota : musyawarah, perjanjian, 
kesepakatan, 

– Memastikan trust dan membangun trust kepada 
setiap anggota, 

– Menentukan relawan yang mengurusi perkumpulan, 

– Memberi fasilitas kepada relawan sebagai support 
untuk bekerja dan bergerak terus menerus 

– Mengadakan media komunikasi kepada seluruh 
anggota : WA, BBM, SMS, dst. 

 

 



Iternal Program : 

• Jangka pendek dan menengah adalah 
Penghimpunan semua koperasi ritel dan ukm ritel 
untuk support ketahanan pangan, 

• Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Toko 
khususnya dalam rangka protokol kesehatan 
pandemi covid 19, 

• Pembelaan kepentingan dan kesetaraan serta 
keadlian dalam hubungan dengan supplier, 
pemerintah, masyarakat lainnya. 

• Supported  kepada semua anggota dalam rangka 
perbaikan dan bertahan hidup usahanya. 
 



Program Eksternal Asosiasi : 

• Joint Buying – Kulakan bersama, 
• Program Promosi bersama – Harga jual sama untuk produk 

tertentu (produk promo), 
• Program hadiah belanja bersama – hadiah langsung dan undian 

berhadiah di toko-toko anggota,  
• Program event bersama –  misal: penyemprotan dis-infektan cegah 

covid 19, dll.  
• Tetap koordinasi dengan pemerintah : Bupati, DPRD, TNI-POLRI, 

MUI, Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk eksistensi, support, 
kerja sama, dsb. 

• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan mendukung gerakan 
membangkitkan ekonomi kerakyatan ekses pandemi covid 19.  

• Advokasi kepada pelaku ekonomi kerakyatan atas kebijakan 
pemerintah maupun ekses kompetisi persaingan bebas...misal: surat 
terbuka kepada Bupati atau DPRD agar membatasi  monopoli/ 
oligopoli berdirinya toko-toko jaringan nasional di perumahan-
perumahan atau perkampungan-perkampungan dan memberi opsi 
opsi untuk kerja sama dengan toko-toko jaringan nasional tersebut.   
 



Program Perbaikan Outlet : 

• Cost saving program 

• Seleksi produk pada pembelian barang 

• Mendorong cairnya “uang mati” (Clearance program) 

• Support program marketing – loyalitas pelanggan. 

• Focusing pada bisnis / barang  yang menguntungkan,  

• Pastikan tersedia layanan on line & sales force, delivery 
order & drive thrue, 

• Evaluasi dan likwidasi bisnis yang tidak menguntungkan 

• Meningkatkan kerja sama jaringan 

 



Net Work 



A K R I N D O 

• Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia 

• Berdiri tahun 2010 

• Telah berkonggres 3 kali 

• Anggota saat ini 499 Koperasi Ritel 

– Di seluruh Indonesia 9 DPW tingkat Provinsi 

– Di 38 Kota/ kab,  DPC DPC di Jawa Timur 

 





Sasaran yang harus dicapai : 
• Mengembangkan jumlah anggota dan kualitas hubungan 

antar anggota, untuk Akrindo – demi Akrindo, esprit de corps, 
• Memperluas kerja sama dan hubungan antar lembaga dan 

personal untuk kepentingan Akrindo, 
• Memperkuat Intensitas dan efektifitas komunikasi dan 

informasi, 
• Advokasi lembaga dan anggota Akrindo (khususnya selama 

pandemi Covid 19), 
• Outlet harus tetap Convenience dan wajib ada layanan on line 

… ada drive thru café & wifi .. Instant food, tapi tetap ikuti 
protokol kesehatan, dll. 

• Harus berani Iklan di Face book, You Tube, toko pedia, buka 
lapak, atau Google lainnya, 

• Harus kerja sama dengan Grab atau Gojek/Go Food.. dst. 
• Berani buka outlet di luar wilayah perusahaan/ isntansi .. 

 





Protokol Kesehatan di Outlet Ritel 







Penyemprotan Dis-infektan 



Prepare Buka Toko disemprot  
dis-infektan dulu 



Rutin Disehatkan dulu, dan konsumen 
perlu mengetahuinya agar merasa aman 
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Tanggapan Audience: 

• Pertanyaan ? 

• Permasalahan ? 

• Usulan ? 

• Masukan ? 

• Sanggahan ? 

• Komentar ? 


