


Apa Koperasi Gemah Ripah?

Adalah koperasi korban dan keluarga Korban Pe-
langgaran HAM peristiwa 1965/1966, Tanjung 
Priok, Talangsari, Peristiwa Mei 1998, dan indi-
vidu-individu yang mempunyai perhatian terha-

dap gerakan korban. Pada  14 Juni 2012 keluarga korban 
pelanggaran HAM dan organisasi masyarakat sipil mem-
bentuk koperasi yang diberi nama “Koperasi Gemah Ri-
pah”. Gemah Ripah dalam arti sederhana adalah sejahtera 
dengan harapan dengan adanya koperasi keluarga korban 
dapat hidup sejahtera.

Anggota koperasi  adalah keluarga korban yang selama ini 
secara aktif bersama dengan organisasi masyarakat sipil 
bekerja untuk advokasi penyelesaian pelanggaran HAM 
berat masa lalu. Koperasi ini juga mengajak masyarakat 
sekitar yang tinggal berdekatan dengan korban untuk ber-
gabung menjadi anggota koperasi, hal ini dilakukan untuk 
mengikis stigma yang selama ini dialami keluarga korban. 
Penguatan ekonomi korban sebagai penopang yang pen-
ting dalam usaha advokasi.

Usaha-usaha yang saat ini dilakukan korban adalah sebagai 
pedagang nasi uduk, pedagang sayuran, membuka usaha 
toko boneka, penjual kue, kerajinan sulam, kerajinan aseso-
ris dll. Koperasi sebagai usaha peningkatan ekonomi beru-
saha untuk memberikan pinjaman kepada keluarga korban 
dalam rangka mengembangkan ekonomi keluarga korban.

Walaupun koperasi bukan kumpulan modal, namun mo-
dal memegang peranan penting dalam menjalankan usaha-
nya. Modal terdari dua sumber, yang pertama yaitu modal 
sendiri yang berasal dari anggota koperasi, dalam bentuk 
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela 
dan modal dari luar, dalam bentuk investasi atau sum-
bangan.

Apa Tujuan Koperasi?

Adapun tujuan Koperasi Gemah Ripah adalah:
•	 Melalui keperasi ini keluarga korban dapat mengem-

bangkan usahanya, 
•	 Meningkatkan ekonomi keluarga korban.
•	 Tempat Berkumpal untuk membicarakan Penyelesaian 

Kasus.
•	 Membangun solidaritas keluarga korban bersama ang-

gota yang lainnya.

Siapa  Yang Menjadi  Anggota Koperasi ?

Yang menjadi anggota Koperasi Gemah Ripah adalah 
Korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berbagai 
peristiwa, seperti peristiwa 1965/1966, Tanjung Priok, Ta-
langsari, Mei 1998 dll beserta individu-individu yang pedu-
li terhadap gerakan korban. 

Bagaimana Cara Menjadi Anggota ?

Mendaftarkan diri ke Sekretariat dengan membayar Sim-
panan Pokok Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Simpanan 
Wajib Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya, 
dengan demikian anda telah menjadi anggota Koperasi.

Bagaimana Pertanggungjawaban Koperasi?

Setiap  tahun pengurus akan menggelar RUA (Rapat Umum 
Anggota) Koperasi  untuk menyampaikan laporan perkem-
bangan Koperasi dan Laporan Keuangan Koperasi.

Bagaimana Mendukung?

Anda dapat mendukung Koperasi dengan cara :
•	 Memberikan Donasi.
•	 Membagi Keahlian.
•	 Dukungan lain yang memperkuat Koperasi

Pengurus :
Pengawas: Miryam Nainggolan
Ketua: Wanmayetti
Bendahara: E. Rini Pratsnawati
Sekertaris: Nur Lendra Apriyanto

Sekretariat  :

IKOHI
Jln. Penggalang I, No. 2 RT. 03 RW 02, Palmeriam, Matra-
man, Jakarta Timur, Telp. +62 021-8502226, Fax. +62 021-
8502226, web page :www.ikohi.org

ELSAM
Jln. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510
Telp. +62 021-7972662, 79192564, Fax : +62 021-79192519
e-mail : office@elsam.or.id, web page : www.elsam.or.id 

Kontak:
Wanmayetti (Tel: 081314991648, Email: wy01sikum-
bang@gmail.com)
E. Rini Pratsnawati (Tel: 081384829029, Email: Rini.
elsam@gmail.com)


