
 

 

ABSTRAK 

Ika Rapika Anjani: KONGRES KOPERASI DI TASIKMALAYA TAHUN 1947 

(STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN DAN HASIL KONGRES 

KOPERASI PERTAMA) 

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya ekonomi partai anggotanya atas dasar- dasar prinsip 

koperasi. Kongres Koperasi pertama Indonesia dilaksanakan di Tasikmalaya pada 

tanggal 11-14 Juli 1947, bertempat di PKKT (Pusat Koperasi Kabupaten 

Tasikmalaya).Jalan Mohammad Hatta No.40.  

Adapun permasalah atau rumusan masalah yang diambil oleh penulis dalam judul 

penelitian ini dibagi menjadi 2 rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana 

kondisi sosial ekonomi tasikmalaya pada tahun 1947 yang kedua, bagaiamana sejarah 

dan perkembangan koperasi di Indonesia sampai terjadinya Kongres Koperasi 

Pertama tahun 1947,dan yang terakhir adalah bagaimana proses dan hasil kongres 

koperasi pertama di Tasikmalaya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan perkembangan koperasi 

di Indonesia sampai terjadinya Kongres Koperasi di Tasikmalaya,dan yang terakhir 

untuk mengetahui proses dan hasil Kongres Koperasi di Tasikmalaya. 

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kesejarahan (historiografi) karena 

dinilai tepat untuk mengungkap dan menganalisa fenomena kesejahteraan yang 

terjadi pada masa lampau.Sedangkan aplikasi pendekatan historisnya menggunakan 

empat tahapan, yaitu heuristik,kritik, interpretasi,dan historiografi. Penulis telah 

melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya peristiwa kongres koperasi 

tersebut dan penulis juga melakukan sebagian  tahapan wawancara kepada para 

pengurus dari Pusat Kabupaten Tasikmalaya (PKKT). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh dari kesimpulan 

bahwa latar belakang sejarah Kongres Koperasi di Tasikmalaya karena pada waktu 

itu daerah Tasikmalaya dirasa cukup aman untuk mengadakan Kongres Koperasi 

Pertama, dan Tasikmalaya sementara menjadi daerah Provinsi Jawa Barat. Kongres 

Koperasi Pertama diselenggarakan di Pabrik Tenun milik Gedung Koperasi 

Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) tepatnya di Jalan Dr. Mohammad Hatta yang 

dihadiri oleh 52 delegasi dari setiap daerahnya. Dari Kongres Koperasi Pertama ini 

menghasilkan 10  keputusan salahsatunya adalah 12 Juli 1947 merupakan hari jadi 

Koperasi Indonesia, dan sampai sekarang pada tanggal 12 Juli selalu diperingati 

sebagai Hari Koperasi Indonesia.dengan di buat sebuah  tugu koperasi sebagai 

lambang dari peristiwa Kongres Koperasi Pertama  
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