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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaaa pembangunan nasional diharapkan mampu menciptakan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

serta menjaga stabilitas nasional. Harapan tersebut menjadi misi pelaku ekonomi

di indonesia., tidak terkecuali koperasi. Koperasi sebagai unit usaha bersama

merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Unit usaha ini

beranggotakan orang seorang, dimiliki dan dikelola anggota untuk kepentinggan

anggota serta masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan

demikian koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan

dan hasil-asilnya.

Dilihat dari prinsip organisasinya, unit usaha koperasi menitik beratkan

pada asas pemerataan. Seiring waktu, koperasi berperan dalam mencapai

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Koperasi berperan dan berfungsi

sebagai saku guru perekonomian nasional. Dengan dudukan tersebut, peran

koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna mewujudkan

demokrasi ekonomi sangat starategis. Sebagai pengerak perekonomian.

Kenyataanya, koperasi sebagai unit usaha bersama sangat sangat sesuai

dengan keperibadian bangsa indonesia. Oleh karena itu, koperasi perlu di

kembangkan oleh masyarakat dalam rangkat menegakkan perekonomian nasional.

Selain itu, pendirian koperasi sebagai pewujudan ekonomi sesuai dengan
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penjelasan UUD 1945 pasal 33. Atas dasar tersebut, penulis ingin menjelaskan

kepada pembaca tentang seluk-beluk perkoperasian  bangsa indonesia. Koperasi

merupakan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang tidak asing terdengar di

telinga masyarakat. Koperasi telah menjadi program masyarakat melalui

kementrian dan usaha kecil menengah.

Dalam hal ini, peran koperasi dalam kehidupan masyarakat sangat

dibutuhkan untuk memperbaiki sistem perekonomian sehingga tercapailah

kesejahteraan masyarakat. Membangun koperasi merupakan suatu proses

pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang dan sejalan dengan adanya

pergantian generasi, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan dinamis

berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini berarti dari waktu ke

waktu koperasi perlu di bangun, di evaluasi perkembangannya, dan di lakukan

perbaikan dalam pembinaannya.

Pembangunan koperasi yang merupakan sebuah proses yang tidak dapat

dipisahkan dari pembangunan daerah atau wilayah sesuai semangat sentralisasi

dan otonomi daerah yang kini terus bergulir. Dalam membangun koperasi,

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi suatu konsep penulis dalam

membahas penelitian ini. Yang mana konsep pemberdayaan masyarakat adalah

sebuah konsep yang ditujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan

koperasi, dimana koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif

membangun dirinya. Hal ini di perlukan campur tangan pemerintah.1

1Pariaman Sinaga, Koperasi Dalam Sorotan Peneliti, (Raja Grafindo Persada: Jakarta,
2008), Hlm. 141
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Perlu diketahui bahwasanya koperasi bagi perekonomian memiliki peran

yang cukup penting, khususnya bagi masyarakat. Koperasi merupakan salah satu

tolok ukur perekonomian dan menjadi salah satu penyokong ekonomi rakyat.

Dengan adanya koperasi di tengah-tengah masyarakat dapat membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, selain itu tujuan koperasi

adalah turut membantu dalam mensejahterakan rakyat dalam memenuhi

kebutuhan ekonominya.2

Bukan itu saja, pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan

antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat

manusia itu sendiri. Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama

dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan. Menurut data statistik yang

ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal diwilayah pedesaan.3Dengan

tingkat pendapatan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang

tinggal di perkotaan. Permasalahan yang kompleks semakin menjadi faktor

pendukung timbulnya permasalahan dalam pembangunan pertanian.4

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 03

januari 2014 jam 10.45, ada beberapa permasalahan yang timbul di Desa Gunung

Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar seperti angka

kemiskinan yang cenderung meningkat diakibatkan karena minimnya lahan

2Hendrojogi, Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek, (Raja Grafindo: Jakarta, 2002),
Hlm. 48

3BPS, Sensus Penduduk Se-Indonesia, Tahun 2012

4Loekman Soetrisno, Paradigma Baru Pembangunan Pertanian, (Yogyakarta: Kanisius,
2002), Hlm. 3
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perkebunan kelapa sawit dan semakin melemahnya sektor riil.5 Permasalahan lain

di tinjau dari koperasi, jika kita melihat KUD yang ada di Desa Gunung Malelo,

selama ini penulis mencermati geliat koperasi dalam berjuang untuk mencapai

kesejahteraan bersama diantara para anggota, namun tidak menutup kemungkinan

timbulnya permasalahan dalam hal membangun koperasi. Adapun permasalahan

internal yang ada dikoperasi desa Gunung Malelo adalah Ada koperasi, dimana

anggotanya tidak lagi secara nyata berfungsi sebagai pemilik sekaligus penguna

jasa koperasi pengurusan sehingga kurang terjadinya keakraban di antara anggota

yang mana di akibatkan banyaknya ke anggotaan mereka yang telah di jual

kepada orang lain di luar daerah di mana koperasi itu berada, Terjadinya rangkap

jabatan di dalam pengurusan koperasi, Minimnya pengetahuan anggota terhadap

manfaat dari program koperasi yaitu Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota

(KKPA) dan simpan pinjam dalam mensejahterakan kehidupan mereka. Dan

Permasalahan Eksternal di KUD Desa Gunung Malelo yaitu masih minimnya

kualitas kelembagaan, manajemen dan organisasi dan masih sulitnya sumber

modal.

Jika kita melihat permasalahan diatas, maka koperasi yang merupakan

gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Ini masih

belum efektif dan masih minimnya penyuluhan kepada para anggota koperasi.

Jika para pengurus mulai menyadari akan permasalahan yang timbul, maka

5 Hasil Observasi, Tanggal 03 Januari 2014
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langkah yang harus dilakukannya adalah segera memperbaiki sistem yang selama

ini guna mencapai pembangunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dengan adanya pemberdayaan koperasi secara terstruktur dalam bidang

ekonomi maka para anggota dan pengurus akan lebih mampu membangun dan

mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya Bukan itu saja,

hal yang dapat diwujudkan dalam pemberdayaan koperasi dibidang sosial adalah

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Dari penjabaran fenomena diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana

usaha Koperasi Unit Desa dalam mencapai keberhasilan peningkatan

perekonomian kelompok tani kelapa sawit. melalui program koperasi di Desa

Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Untuk itu lah

penelitian ini diberi judul: “Usaha Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan

Ekonomi Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Gunung Malelo Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.”
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B. Alasan Pemilihan Judul

a. Penulis meneganggap permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti

dan dibahas lebih lanjut, karena pembahasannya sangat relevan

dengan jurusan yang sedang di tekuni penulis yaitu jurusan

pengembangan masyarakat islam (PMI).

b. Penulis menganggap permasalahan ini penting untuk diteliti dan

diungkapkan karena penulis inginmengetahui usaha apa yang

dilakukan pengurus dalam meningkatkan ekonomi kelompok Tani

kelapa sawitdi Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar.

c. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti karena koperasi merupakan

salah satu faktor peningkatan taraf hidup masyarakat yang erat

kaitanya dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

d. Karena penulis mempertimbangkan dari segi waktu, dana, dan

kemampuan penulis dalam memperoleh data di lapangan.
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C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan atau menafsirkan

judul kajian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah

sebagai berikut:

1. Usaha adalah upaya, daya dan ikhtiar.6

Usaha yang di maksud oleh penulis di sini aialah Usaha yang di lakukan

oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pengembangan ekonomi

anggotanya.

2. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah “Perserikatan yang bertujuan  yang

bertujuan memenuhi keperluan kebendaan anggotanya dengan cara

menjual barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari

untung) yang merupakan kesatuan kelompok yang berada di luar

perkotaan”.7

3. Meningkatkan Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Eicos dan Nomos, Eicos

adalah rumah tangga, sedangkan Nomos adalah dalam bentuk aturan.

Jadi Ekonomi adalah pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini

tidak hanya rumah tangga sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk kerja

sama manusia dalam bentuk kemakmuran atas dasar ekonomi.

6Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Kartika:Surabaya, 1997), Hlm. 567

7 Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai
Pustaka, Jakarta, 1988), Hlm.460
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Pengembangan adalah suatu proses multidimensional yang

meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup,

perubahan dalam kelembagaan, perubahan dalam tingkat ekonomi guna

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.8 Secara singkat dapat

dikatakan bahwa pengertian pembangunan adalah usaha untuk

menjadikan suatu daerah atau suatu bidang menjadi lebih baik dari

keaadaan sebelumnya. Namun pembahasan ini diarahkan ke

pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi masyarakat

pedesaan yang dapat dicerminkan dari naiknya pendapatan masyarakat

yang mempunyai kebutuhan yang sama.

4. Kelompok Tani

Kelompok adalah beberapa orang yang berkumpul dalam satu wadah

yang mempunyai kesamaan kemampuan dan juga kesatuan persepsi.9

Petani adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian

atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian.10

Jadi, Kelompok Tani adalah wadah atau organisasi kelompok petani

peserta yang berada dalam satu hamparan yang sama

5. Kelapa Sawit

Kelapa sawit (Eleais guinesensis jacq) yang termasuk dalam komoditas

yang di unggulkan di indonesia sebagai bahan pembuat minyak goreng,

8Imam Harjanto, Teori Pembangunan, (Malang: Unibraw, 2010), Hlm. 2

9 Slamet Sentosa, Dinamika Kelompok, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004), Hlm. 7

10Fadholi Hernanto, Ilmu Usaha Tani, (Penebar Swadaya IKAPI: Jakarta, 1988), Hlm. 26
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sabun, lemak pangan, margarin, pelumas, bahan bakar mesin diesel, dan

kosmetika.11 Kelapa sawit merupakan suatu tanaman perkebunan

industri yang sangat banyak fungsinya dalam sektor industri yang mana

telah dijelaskan sebelumnya.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimanakah Usaha Koperasi Unit Desa mencapai keberhasilan

dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawitdi Desa

Gunung MaleloKecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

b. Apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi pengelola koperasi

unit desa dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit

di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar?

c. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi

unit desa dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit

di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar?

d. Bagaimanakah partisipasi anggota pada koperasi unit desa di Desa

Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

e. Bagaimanakah pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan

koperasi dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawitdi

11 Sunarko, Budidaya Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem
Kemitraan,(Agromedia Pustaka:jakarta, 2010), Hlm. 1
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Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar?

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, yang menjadi batasan masalah

penulis dalam penelitian ini adalah  terkait tentang Usaha Koperasi unit desa

Dalam Meningkatkan Ekonomi Kelompok Tani Kelapa Sawitdan kendala-

kendala yang dihadapi pengurus dalam peningkatan ekonomi kelompok tani

di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar?

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka

permasalahan yang timbul adalah:

a. Bagaimanakah Usaha Koperasi Unit Desa mencapai keberhasilan

dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit di Desa

Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar?

b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengurus dalam

peningkatan ekonomi kelompok tani kelapa sawit di Desa Gunung

Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja usaha KUD dan

bagaimanakah usaha koperasi unit desa (KUD) dalam

meningkatkan ekonomi kelompok tanikelapa sawit.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi

pengurus koperasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk melihat Usaha Koperasi

Unit Desa (KUD) dalam pengembangan perekonomian kelompok

tani, yang mana lebih menekankan dalam pembangunan ekonomi

kelompok tani kelapa sawit.

b. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan atau

referensi Pengurus dalam mengelola Koperasi Unit Desa (KUD)

dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit.

c. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pihak yang terkait dalam

usaha koperasi unit desa (KUD) dalam meningkatkan ekonomi

kelompok tani kelapa sawit di Desa Gunung Malelo Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

d. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Pengembangan
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Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan ini dimaksudkan atau menjelaskan konsep-konsep

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam bab

pembahasan, adapun penelitian ini difokuskan kepada usaha koperasi unit

desa (KUD) dalam rangka meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa

sawit di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar.

a. Pengertian Usaha adalah suatu kegiatan dengan mengarahkan

tenaga, pikiran atau badan dengan tujuan memperoleh hasil berupa

keuntungan, upah atau laba usaha.12Untuk mencapai tujuannya maka koperasi

menyelengarakan suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha

anggota, baik itu berupa pemberian kredit kepada anggota dengan usaha

simpan pinjam maupun usaha lain. Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini

ialah usaha yang dilakukan koperasi unit desa dalam meningkatkan ekonomi

angota koperasi seperti :

1. Koperasi Unit Desa mengusahakan adanya kerjasama yang baik

antara koperasi unit Desa Gunung Malelo dengan perusahaan

sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani melalui unit usaha

12Feter Salim Dan Jenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:
Modren Engglis Press, 1991), Hlm. 1691
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KKPA. Tujuan kerjasama tersebut ialah agar perusahaan tersebut

mau menerima atau membeli hasil produksi kelapa sawit kelompok

tani dengan harga yang wajar dan sesuai sehingga pendapatan petani

meningkat.

2. Peningkatan permodalan danpenggunaan tenaga kerja melalui unit

usaha simpan pinjam. Koperasi berusaha memberikan pinjaman

usaha kepada anggota dengan suku bunga ringan agar usaha yang

di jalankannya berkembang dan maju maka usaha tersebut dapat

menyerap tenaga kerja bagi pengangguran.

3. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat bagi

kelompok tani dalam meningkatkan usaha dan keterampilannya.

Usaha KUD dikatakan layak atau berhasil jika KUD tersebut dapat

menutup pengeluaran-pengeluarannya, dapat memberikan balas jasa yang

sesuai (berdasarkan azas kekeluargaan) sesuai modal kepada sumber daya

yang dipakai, beroperasi secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan

atau mengembangkan usaha dari waktu ke waktu.Bidang usaha KUD Gunung

Malelo selain unit usaha KKPA yaitu Unit usaha simpan pinjam.

b. Definisi Koperasi

Dari segi etimologi kata Koperasi berasal dari bahasa inggris

yaitu coperation yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi,

koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
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Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu

bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang

produksi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa yang

mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong-royong

dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Sebagian ulama

menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persetujuan tolong

menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang

satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha

atas dasar membagi untung menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat

unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain

melakukan usaha atas modal tersebut.13Sedangkan menurut Dr. Fay, Koperasi

adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas

mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak

memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding

dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Sedangkan menurut R.

M.M Djojohadi, Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang

yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan

ekonominya. Dan menurut R.S. Soeriaatmadja, Koperasi adalah Perkumpulan

orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dan tidak

memandang haluan agama dan politik secara sukarela masu, untuk sekedar

13http://blog.re.or.id/koperasi-sirkah-ta-awuniyah-dalam-pandangan-islam.htm
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memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan

bersama.14

Selain definisi dari para ahli diatas masih ada definisi dari undang-

undang tahun 1992. Berikut ini adalah bunyi definisi koperasi dari UU No.25

tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

azas kekeluargaan.”.15

Menurut bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinisikan bahwa

koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada visi dan misi yang di

kandung oleh Koperasi. Dia mengatakan, “koperasi adalah usaha bersama

untk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-

menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan

memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat bersama bersama buat

seorang”16 Koperasi unit desa adalah badan usaha yang didirikan di setiap

desa di bawah pengawan pemerintah17.

14 Hendrojogi, Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktek, (Raja Grafindo Persada: Jakarta,
2007), Hlm. 23-25

15Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

16Estrom, Aritonang, Dkk, Pendamping Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekretariat Bina
Desa, 2001), Hlm. 17

17Badudu, J,S, Muhammad Zain Sultan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta:Pustaka Sinar harapan, 1994, Hlm. 717
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Jadi yang dimaksud usaha koperasi unit desa Gunung Malelo adalah

kegiatan dalam bidang ekonomi yang mementingkan kerja sama dan tolong

menilong. Usaha bersama yang di bidang perekonomian, beranggotakan

mereka yang umumnya berekonomi lemah  yang bergabung secara sukarela

dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang bertujuan memenuhi

kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Serta kesimpulan yang ambil dari definisi

koperasi berdasarkan para ahli dan UU No.25 tahun 1992 yaitu bahwa

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau pun badan

hukum yang didirikan untuk kepentingan dan tujuan bersama yang

berlandaskan atas asas kekeluargaan dan prinsip koperasi untuk memajukan

dan memakmurkan ekonomi para anggotanya.

c. Dalil Koperasi

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga

ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan

usaha yang sehat, baik, dan halal.18 Dan, lembaga yang seperti itu sangat

dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam

kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan

permusuhan.” (Al-Maidah: 2). Lihat juga surat An-Nisa’: 12 dan Shaad:

24.Bahkan, Nabi saw tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi

dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga

yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua

18http://radiansystem.com/artikel/koperasi-sirkah-ta%E2%80%99awuniyah-dalam-
pandangan-islam/
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pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah

satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku

keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Beliau juga

bersabda, “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama

di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (Al-Bukhari). Penekanan

manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota

dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi

anggota yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah SAW.










“…..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya “. (Q.S Al
Maidah ayat 2)19

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa

tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh

Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling

menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan

adalah salah satu wasilahuntuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa

tuqatih)

19 Depag. Al-Quran dan terjemahan. As syifah, Semarang, Hlm. 225
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“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu.” (Q. S. 38: 24)

Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Allah SWT

berfirman: “Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah

seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah

berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.”

Koperasi didirikan untuk meningkatkan produksi dan kehidupan

masyarakat pedesaan yang sebagian besar anggotanya terdiri dari petani.

Adapun beberapa fungsi pendirian koperasi unit desa di pedesaan adalah

sebagai berikkut: Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya

meningkatkankualitas dan hidup masyarakat. Ketiga, memperkokoh

perekonomian masyarakatsebagai dasar, kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saku gurunya. Keempat,
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berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demograsi ekonomi.20

Melihat hal tersebut, maka fungsi dan peran koperasi menjadi suatu

yang vital, baik bagi perekonomian masyarakat maupun bagi perekonomian

nasional. Koperasi memuat tujuan-tujuan luhur yang sangat relevan dengan

tuntunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi koperasi yang

paling tepat di kembangkan di Indonesia adalah koperasi unit desa (KUD)

yang sebagian besar anggotanya berada di desa. Pendirian KUD ini di

dasarkan pada dua harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan

memberi manfaat pada masyarakat pada umumnya.

Peran dan tugas koperasi Indonesia tegas nya sebagai berikut:

Pertama,Mempersatukan, mengarahkan, dan mengembangkan daya kreasi,

daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas

kemampuan ekonominya agar mereka turut serta dalam

perekonomian.Kedua, Koperasi bertugas meningatkan pendapatan dan

menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan

tersebut.Ketiga, Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan

bangsa indonesia.Keempat, Koperasi berperan serta secara aktif dalam

membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.Kelima,Koperasi

20Karmila, Koperasi Sebagai Pengerak Perekonomian, (Cempaka Putih: Jakarta, 2007),
Hlm. 2-4
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berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan usaha

baru21.

Secara umum tujuan koperasi adalah menyelamatkan dan melindungi

masyarakat yang ekonominya lemah. Dengan hadirnya koperasi unit desa

(KUD) di harapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuan koperasi unit desa (KUD) menurut Kartasaputra sebagai

berikut: Pertama, Kenampung dan menjual produk-produk pertanian dengan

lancar dan dengan harga yang layak. Kedua, Menyediakan sarana-sarana

produksi dan barang-barang kebutuhan para petani dan keluarganya, yang

dapat di beli dengan mudah dengan harga yang murah. Ketiga, Melakukan

pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan mengenai pola penanaman,

menyediakan produk tanaman yang di butuhkan masyarakat dan cara-cara

pengolahan produk agar harga jualnya lebih tinggi. Keempat, Memberikan

kredit-kredit dengan bunga yang sangat rendah 10% kepada petani yang

benar-benar membutuhkan22.

Permasalahan yang dihadapi Koperasi unit desa (KUD) disebabkan

oleh berbagai faktor, baik itu faktor interen maupun faktor ekstern. Disini

peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi KUD,

menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dankendala bagi

perkoperasian pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Faktor

Internal terdiri dari: Pertama, lemahnya daya dukung sumber daya manusia,

21Kartosaputra, Praktek Pengelolaan Koperasi, (PT Rineka Cipta:  Jakarta,  2005), Hlm.4

22Karta Saputra, Koperasi Indonesia, (Rineka Cipta: Jakarta, 2001), Hlm. 30
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seperti partisipasi anggota, dan profesi pengurus.23Kedua, kurang mampu

menghadapi perkembangan sistem ekonomi pasar, sehingga belum mampu

menghadapi persaingan.24Ketiga, para anggota umumnya terdiri dari

masyarakat ekonomi lemah danawam dalam koperasi.25Keempat, lemahnya

dalam permodalan.26

Dan adapun faktor eksternal terdiri dari:Pertama, masih banyak

menggantungkan kepada perusahaan swasta dan belum  dapat berusaha

dengan baik. Kedua, usaha koperasi masih berskala kecil dan belum banyak

berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum

merasakan manfaatnya.27

d. Meningkatkan Ekonomi

Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

(needs) dan keinginan (wants) untuk peningkatan kualitas kehidupan

manusia. Hal ini mengambarkan bahwa kualitas hidup manusia sangat

dipengaruhi oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi

dimasyarakat tersebut, perilaku masyarakat diarahkan dan motivasi oleh

nilai-nilai dan faktor-faktor yang ada dimasyarakat, Misalnya pemenuhan

23Sartunis,Ketua Kelompok, Hasil Wawancara,25 Januari 2014

24Zulkarnain, Bendahara,Hasil Wawancara,  27 Januari 2014

25H.Darwis, Sekretaris, Hasil Wawancara, 27 januari 2014

26Hasil Observasi, Tanggal 20 Februari 2014

27Hasil Observasi, Tanggal 20 Februaril 2014



22

kebutuhan dan keinginan konsumsi dimasyarakat dipengaruhi hukum

ekonomi.28

Koperasi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi yang mana

tercantum dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa koperasi

merupakan bentuk unit usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa

indonesia. Kegiatannya mengandung unsur utama, yaitu terjalinnya kerja

sama antar anggota dengan pengurus koperasi dalam rangka mewujutkan

kesejahteraan. Dari kenyataan tersebut, koperasi memiliki peran yang sangat

penting di antaranya sebagai berikut: Pertama, meningkatkan Pendapatan,

Tingkat pendapatan sangat berpengaru terhadap pendapatan seseorang,

semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi  taraf hidup seseorang

untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Kedua, memperluas

Kesempatan Kerja, Koperasi di harapkan dapat meningkatkan perannya,

koperasi memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk mengelola

sumber daya atas dasar kekeluargaan. Dengan demikian koperasi

menyediakan kesempatan kerja sehingga permasalahan pengangguran bisa

di atasi. Ketiga, menyediakan barang dan jasa, masyarakat membutuhkan

barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan

kebutuhan akan memberikan kepuasan bagi masyarakat dari hal tersebut

koperasi diharapkan mampu menyediakan barang bagi kebutuhan hidup

masyarakat. Barang-barang tersebut tidak dijual dengan harga mahal, hal ini

dilakukan sebagai upaya koperasi mensejahterakan anggotanya melalui

28IskandarPutong, PengantarEkonomi, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 2001), Hlm. 14
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kegiatan usaha. Keempat, mendorong terwujudnya demografi ekonomi,

masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama

demi terpenuhinya kepentingan bersama. Usaha bersama yang di lakukan

masyarakat tercermin dalam koperasi, unit usaha ini di dirikan oleh anggota,

di kelola oleh anggota, dan di peruntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Prinsip demokrasi ekonomi hanya dapat di terapkan di terapkan dalam

wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, kegiatan

usaha koperasi akan berhasil apa bila ada peran serta dari anggota secara

aktif. Kelima, meningkatkan pendidikan. Secara umum, kualitas pendidikan

mayarakat indonesia masih renda. Atas dasar tersebut, koperasi yang

mempunyai fungsi sosial tergerak untuk meningkatkan pendidikan

anggotanya. Keenam, meningkatkan taraf hidup, pencapaian taraf hidup

sejahtera tidak dapat di lepaskan dari daya kreasi, cipta dan usaha anggota

maupun masyarakat, usaha tersebut dapat di kembangkan melalui wadah

koperasi.29

“Pembangunan” ekonomi menunjukan perubahan-perubahan dalam

struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor di samping kenaikan

output, jadi pembanguna selalu di barengi dengan “pertumbuhan” tetapi

“pertumbuhan” belum tentu di barengi dengan pembangunan. Semua hal,

pembangunan dan perkembangan ekonomi, selalu memiliki kebaikan-

kebaikan atau kerugian-kerugian. Oleh karena itu orang akan memili sikap

yang berbeda-beda terhadap pembangunan ekonomi. Ada orang

29Agung Feryanto, Koperasi Dan Peranya Dalam Perekonomian, (Macan Jaya
Cemerlang: Klaten, 2011), Hlm. 55-57
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menghendaki perubahan dalam cara hidupnya dan ada yang tidak

menginginkan perubahan tersebut. Dengan adanya pembangunan ekonomi

dapat kita rasakan manfaat dari pembangunan tersebut yang mana ouput

atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah. Pembangunan ekonomi

dapat memberikan kepada manusia yang bersangkutan kemampuan yang

lebih besar untuk menguasai alam sekitar dan mempertinggi tingkat

kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu

pembangunan ekonomi merasa perlu dilaksanakan.

Dikuatirkan kerugian-kerugian dalam pembangunan ekonomi akan

mendorong orang untuk berfikir lebih mementingkan diri sendiri, cara hidup

gotong-royong, yang umumnya terdapat di negara-negara yang sedang

berkembang makin berkurang. Demikian pula sifat-sifat kekeluargaan, dan

hubungan keluarga akan semakin berkurang.30Usaha KUD yang baik adalah

usaha yang bersifat produktif dan efiesien yaitu mempunyai produktivitas

yang tinggi dan bersifat kontinyu. Keberhasilan dalam mengelola usaha

KUD dapat diukur melalui besarnyapendapatan yang diterima. Pendapatan

kelompok tani merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dari

kegiatan usahataninya dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha

taninya.31Analisis peningkatan pendapatan mempunyai dua tujuan yaitu,

menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan

30 Irwan Suparmoko,Ekonomi Pembangunan, (Fakultas Ekonomi Universitas gajah
mada: Yogyakarta, 1982), Hlm. 20-24

31Soehardjo, A. dan Patong, Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani. Jurusan Ilmu-Ilmu
Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, (1973)
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menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan.

Analisis pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur berhasil

atau tidaknya suatu kegiatan.

Disini KUD Gunung Malelo memiliki dua program yang telah mereka

jalankan yaitu program simpan pinjam dan program kredit koperasi primer

kepada anggota. Peranan koperasi primer dalam penyaluran KKPA ini dapat

dibedakanmenjadi dua yakni; sebagai pelaksana (executing) atau sebagai

penyalur (channeling). Sebagai pelaksana, koperasi primer secara langsung

bertindak sebagai nasabah bank, sedangkan sebagai penyalur koperasi

primer hanya berperanan untuk mengadministrasikan penyaluran dan

pengembalian kredit. Tugas koperasi primer, baik sebagai pelaksana

maupun penyalur KKPA, mempunyai kesamaan yaitu Pertama, melakukan

Pengajuan usulan proyek, Kedua, Seleksianggota, Ketiga, Pengawasan

penggunaan kredit, Keempat, Pembinaan kepada anggota, Kelima,

Penangihan angusuran kredit, dan Keenam, Administrasi pemberian kredit.

Tugas yang berbeda yaitu bagi koperasi penyalur KKPA hanya

melakukan koordinasi penyaluran kredit. Cukup besarnya peranan koperasi

karena selain KKPA bertujuan untuk menyediakan fasilitas permodalan bagi

anggota untuk meningkatkan usaha dan pendapatan juga untuk

mengembangkan koperasi. Pemerintah menilai bahwa rendahnya kondisi

ekonomi petani plasma perkebunan sebagai akibat lemahnya permodalan

yang dimiliki petani. Berdasarkan hal ini pemerintah mengeluarkan

kebijakan bidang permodalanpetani plasma melalui Keputusan Bersama



26

Menteri Pertanian Dan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil

No. 73/Kpts/Ot.210/2/98 dan01/Skb/M/II/1998 tentang Pembinaan Dan

Pengembangan Koperasi Unit Desa DiBidang Usaha Perkebunan Dengan

Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer

Untuk Anggotanya (KKPA).32

Skim KKPA hanya merupakan insentif permodalan petani plasma

melalui koperasi primer dalam bentuk subsidi suku bunga kredit. Bila dilihat

secara permodalan, yang sangat diuntungkan adalah perusahaan inti, bahwa

keterlibatan permodalan inti dalam pembangunan kebun plasma dapat

dikatakan tidak ada sama sekali karena sudah digantikan oleh KPPA. Resiko

yang terjadi dalam kegagalan pelaksanaan KKPA seluruhnya ditanggung

oleh petani dan sebagai catatan, umumnya bank penyalur kredit telah

mengasuransikan kredit yang disalurkan kepada koperasi. Pendanaan

Program KKPA, dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No.

23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, maka bank

tersebut tak lagi berkewajiban menyediakan KLBI (Kredit Likuiditas Bank

Indonesia) untuk mendukung kredit program. Namun pemerintah menunjuk

lembaga keuangan untuk melanjutkan kredit program pengembangan

perkebunan tersebut, yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), PT.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), KUT (Kredit Usaha Tani), dan KKOP

32 Keputusan Menteri Pertanian, No. 73/Kpts/Ot.210/2/98 dan 01/Skb/M/II/1998
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(Kredit Koperasiuntuk Operasi Pangan). PNM diwajibkan menyalurkan

kredit untuk KKPA Umum. sedang BRI menyalurkan kredit untuk KKPA.33

Penyediaan kredit melalui pola KKPA selama ini pun bermanfaat

untuk pembangunan perkebunan, pabrik atau unit pengolahan hasil

perkebunan. Dalam pembangunan perkebunan, baik kebun maupun pabrik

diusulkan supaya tidak dipersyaratkan lagi adanya kecurangan. Dengan

demikian koperasi yang sudah mandiri mampu membangun industri

pengolahan yang terintegrasi dengan kebunnya, walau tanpa ada perusahaan

inti.

Pada era 1990-an diperkenalkan pola Kredit Koperasi Primer untuk

Anggota (KKPA) dimana perusahaan inti bertanggung jawab sebagai

penjamin pengembalian kredit bank yang angsurannya diambil dari hasil

penjualan TBS produksi kebun petani plasma. KKPA merupakan

suatu bentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh BANK

melalui PT. PADASA ENAM UTAMA kepada koperasi primer yang

selanjutnya disalurkan kepada anggotanya. Yang mana pembagian SHU nya

30% untuk bank, 30% untuk anggota atau peserta KKPA dan 40% untuk

perusahaan.34

Penyaluran KKPA kepada anggota koperasi dilakukan melalui bank

pelaksana yang ditunjuk oleh PT. PADASA ENAM UTAMA, dengan

33 Daswir dan U. Lubis Adlin.. Analisis Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa sawitRakyat
Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. Vol 3(2), (1995),
Hlm.35

34Herman.SP, Ketua Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 23 Maret 2013
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persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh PT. PADASA ENAM UTAMA.

KKPA dapat diberikan untuk berbagai usaha anggota koperasi yang bersifat

produktif, antaralain usaha perkebunan, peternakan, pertanian dan

perdagangan. KKPA dapat digunakan untuk investasi, dan modal kerja yang

terkait langsung dengan investasinya.

Adapun peran Koperasi dalam Penyaluran KKPA yaitu: Pertama,

sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa koperasi yang dapat berperan dalam

program KKPA ini hanya koperasi primer, yakni koperasi yang

beranggotakan orang seorang, bukan koperasi sekunder. Dalam program

KKPA, koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi KKPA

(executing agent) sebagai penyalur (chalenging agent). Kedua, dalam hal

koperasi berfungsi sebagai pelaksana pemberi KKPA, maka tugas koperasi

yaitu pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai dengan KKPA, seleksi

bagi anggota yang layak dibiayai, pengawasan penggunaan kebun yang

dibiayai dengan KKPA, pembinaan bagi anggota, penagihan angsuran

KKPA, dan administrasi pemberi KKPA dan angsurannya sebagai

pelaksana pemberi KKPA, koperasi bertanggung jawab atas

resiko pengembalian kredit secara penuh.35

PT. PADASA ENAM UTAMA sebagai pelaksana dan Bank sebagai

penjamin keuangan Pada peran sebagai penyalur ini, maka koperasi tidak

mempunyai tanggung jawab atas risiko pengembalian kredit. Akad Kredit

dilakukan oleh Bank dengan masing-masing anggota penerima KKPA, yang

35Sunarko, Budidaya dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit, (Agromedia
Pustaka: Jakarta, 2010),Hlm. 40



29

diketahui oleh pengurus koperasi. Dalam pelaksanaan Akad Kredit, para

anggota diwakili oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, anggota penerima

KKPA harus membuat Surat Kuasakepada pengurus koperasi.

Koperasi Unit Desa yang merupakan wadah petani peserta dan

kelompok tani plasma di wilayah plasma yang berfungsi mengkoordinir

pengawasan pembangunan kebun plasma baik saat pembukaan lahan,

pemeliharaan atau perawatan, panen, transportasi dan penjualan hasil

produksi, Kelompok tani merupakan wadah atau organisasi kelompok tani

peserta yang berada dalam hamparan yang sama dan yang terakhir Petani

Peserta merupakan petani yang di tetapkan sebagai penerima pemilikan

kebun plasma.36

Dalam menentukan pola kemitraan usaha agribisnis yang akan

diterapkan, ditempuh beberapa langkah. Pertama yang dilakukan adalah

mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pihak yang bermitra. Suatu

keputusan untuk melakukan kemitraan lebih dahulu didasari oleh

pertimbangan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja usaha.

Kebutuhan itu muncul dari motivasi untuk menghilangkan kelemahan dan

ancaman yang menghambat serta memanfaatkan peluang yang ada bagi

pengembangan usaha. Langkah berikutnya adalah langkah persiapan dan

perencanaan, yang meliputi tahap perumusan tujuan, pencarian mitra yang

sesuai, penentuan prinsip kemitraan, penyusunan rencana pelaksanaan dan

penandatanganan kontrak kemitraan. Setelah semua perencanaan telah

36Agung Feryanto, Koperasi Dan Peranya Dalam Perekonomian, (Macan Jaya
Cemerlang: Klaten, 2011), Hlm. 45
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disepakati, baru dapat dilaksanakan kemitraan sesuai perencanaan yang

disusun. Selanjutnya setiap periode tertentu secara berkala, terutama pada

akhir masa perjanjian, pihak-pihak yang bermitra melakukan evaluasi untuk

menentukan apakan kemitraan perlu dilanjutkan atau tidak. Jika kemitraan

dilanjutkan dengan berbagai perbaikan, maka tahap persiapan akan dapat

diulang lagi yang dimulai dengan proses penentuan prinsip-prinsip

kemitraan. Jika kemitraan dihentikan dan salah satu pihak masih ingin

mengembangkan kemitraan, maka dimulai lagi dengan proses pencarian

mitra yang sesuai. Dalam hal ini evaluasi kemitraan sangat perlu dilakukan.

Evaluasi pelaksanaan kemitraan sangat diperlukan untuk: Pertama,

Menilaitingkat pelaksanaan hak dan kewajiban kedua pihak yang bermitra,

Kedua, Menilai besarnya manfaat yang diperoleh masing-masing, Ketiga,

Mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang dan menghambat

pelaksanaan kemitraan, serta Keempat, Mencari alternatif pemecahan

masalah yang dihadapi. Kemudian agar kemitraan dapat terus berlanjut dan

mencapai tujuannya, setelah evaluasi, dilakukan penyempurnaan dan

pengembangan kemitraan lebih lanjut. Untuk ituperlu dirumuskan strategi

pengembangan kemitraaan lebih lanjut.

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan yang bergerak

disektor jasa keuangan mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam

menunjang sektor riil yang diusahakan oleh masyarakat koperasi. Salah satu

alternatif untuk mendapatkan tambahan permodalan adalah dengan

meminjam dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam
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(USP). Dengan pinjaman tersebut diharapkan masyarakat akan terbantu

dalam menjaga kelangsungan usahanya. Modal Unit Simpan Pinjam berupa

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap dimaksudkan adalah

meliputi modal yang disetorkan pada awal pendiri, modal tambah dari

koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan

koperasi. Modal tidak tetap dimaksudkan adalah modal ini dapat berasal

dari modal penyetaraan atau pinjaman pihak ketiga, sepanjang hal tersebut

dilakukan melalui koperasi yang bersangkutan. Modal tidak tetap dapat

diperoleh Unit Simpan Pinjam melalui koperasinya sebagian simpanan yang

berasal dari anggota, koperasilainnya dan atau anggotanya, bank dan

lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,

dan sumber lain yang sah.37

Sebagai badan perantara keuangan yang menghimpun dana dari

masyarakatdan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman, USP harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat

dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan USP dalam

mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya

karena kesehatan kinerja sangat pentingbagi suatu lembaga usaha. Dengan

mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan

mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, Menteri Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan tentang

37Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, Tentang Pelaksanan KegiatanSimpan Pinjam
Oleh Koperasi.
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Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koper dan Unit Simpan Pinjam.

Penilaian ini didasarkan pada 5 indikator penilaian yaitu permodalan,

Kualitas aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas,dan Likuiditas.38

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah sekumpulan fenomena tertentu yang dapat

mengambarkan bebagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep

operasional dapat mempunyai tingkatan kolompok yang berbeda, semakin

dekat suatu kerangka kepada realita sosial, semakin mudah konsep itu

diukur dan diartikan.

Produktivitas usahatani kelapa sawit di Indonesia masih terbilang

rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi petani,

seperti kurangnya kemampuan petani dalam hal permodalan, teknologi dan

manajemen.Salah satu jalan keluar untuk mengatasi berbagai kendala

tersebut adalah dengan menjalin kemitraan antara petani dan perusahaan

besar swasta kelapa sawit melalui program kredit koperasi primer untuk

anggota (KKPA) dan unit usaha simpan pinjam.

Dengan lahan dan tenaga kerja yang tersedia, petani dapat menjadi

pemasok bagi perusahaan, Sedangkan perusahaan dapat membantu petani

dalam hal penyediaan input usahatani, teknik budidaya dan kemampuan

manajerial. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat sama-sama

diuntungkan dengan adanya kemitraan dengan pola KKPA dan juga unit

38Peraturan Pemerintah No.194/KEP/M/IX/1998, tanggal 25 September 1998, Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP.
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usaha simpan pinjam. Dampak kemitraan dengan pola KKPA dan simpan

pinjam yang dilaksanakan. Dapat dilihat dari adanya peningkatan

pendapatan pada petani. Peningkatan pendapatan petani dapat diketahui

dengan melihat kinerja pengurus dalam meningkatkan pendapatan petani.

Mengacu pada kerangka teori di atas maka penulis dapat menarik

indikator bahwaUsaha koperasi unit desa (KUD)Mampu meningkatkan

Ekonomi Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Gunung Malelo Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar apabila:

a. Program KUD pola KKPA mampu meningkatkan ekonomi anggota.

b. KUD mampu menyediakan pasilitas permodalan melalui unit usaha

simpan pinjam dan membuka lapangan usaha baru.

c. KUD mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Unit Desa Di Desa

Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebuah

unit usaha yang memberikan .

2.Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Para Pengurus, ketua

kelompok dan Anggota Koperasi Unit Desa Di Desa Gunung Malelo

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kebupaten Kampar. Objek penelitian ini

adalah usaha Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi
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Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto

Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu

dalam suatu penelitian.39 Adapun populasi penelitian ini adalah

berjumlah 220 orang.

B. Sampel

Sampel menurut Arikunto bagian dari populasi atau sebagian atau

wakil populasi yang diteliti.40 Karena jumlah populasi yang terlalu

banyak, maka penulis menggunakan metode purpossive sampling yaitu

teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai

pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya. Yang mana

tujuannya adalah masalah efisiensi waktu penelitian. Dengan demikian

maka peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 22 sampel. yang

mana sampel diambil berdasarkan dari jabatan pengurus inti KUD 6

39Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Gajah Mada University
Press:Jakarta, 1989)

40Akdon, Aplikasi  Statistika dan Metode Penelitian, (Dewa Ruchi: Bandung, 2005),
Hlm. 98
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orang, ketua kelompok tani 11 orang, anggota 5 orang. Yang memiliki

informasi yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data.41

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok,

yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus

koperasiunit Desa Gunung Malelo.

b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari data

literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan

permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan

data dengan cara:

a. Observasi,yakni pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan

yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penulis

melakukan pengamatan langsung kelapangan berupa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan olehpengurus dan anggota koperasi di desa

Gunung Malelo”.42

41 Ibid, Hlm. 105

42 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (PT.Remaja Rosda Karya: Jakarta,
19954), Hlm. 69
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b. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi

dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

(responden).43

c. Dokumentasi, ditujukan memperoleh data langsung dari tempat

penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan,

peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan.44

6.Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul baik yang diperoleh melalui

penelaahan kepustakaan maupun data-data yang diperoleh di lapangan

baik lewat, wawancara, observasi maupun dokumentasi, maka langkah

selanjutnya adalah memberikan penganalisaan. Dan penganalisaan yang

penulis lakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Data

yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan

berbagai gejala-gejala yang diteliti dalam bentuk kalimat atau kata-kata

bukan dalam bentuk angka.45

43Adi  Rianto, Metodologi Sosial Dan Hukum, (Granit Press: Jakarta, 2010), Hlm.72

44Riduan, Dasar-Dasar Statika, (Bandung: Alfabeta, 2003),Hlm.58

45Beni Ahmad, Metode Penelitian, (Pustaka Alfabeta: Bandung, 2008), Hlm.90
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H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pola penulisan ini penulis membagi kepada lima bab

dan beberapa pasal yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisikan tentang latar belakang, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep

operasional, metodepenelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM, tentang Profil Desa Gunung Malelo, yang

terdiri dari monografi Desa Gunung Malelo gambaran umum

koperasi unit desa, Usaha-Usaha yang di jalankan KUD di Desa

Gunung Malelo.

BAB III : PENYAJIAN DATA, yaitu Usaha Koperasi Unit Desa Dalam

Meningkatkan Ekonomi Kelompok Tani Kelapa Sawit dan Apa

saja kendala yang dihadapi pengurus KUD dalam meningkatkan

ekonomi kelompoktani kelapa sawit di Desa Gunung Malelo

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

BAB IV : ANALISA DATA, yaitu terdiri dari penganalisaan data tentang

usaha koperasi unit desa dalam meningkatkan ekonomi anggota

dan kendala yang dihadapi pengurus dalam meningkatkan

ekonomi kelompok tani kelapa sawit.

BAB V : PENUTUP, yaitu terdiri dari kesimpulan, saran-saran

Daftar Pustaka dan Lampiran.


