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BAB III

PENYAJIAN DATA

Sebagaimana yang telah di bahas dalam BAB I, masalah yang

dihadapi oleh kebanyakan anggota koperasi cukup banyak yang

bersangkutan dengan konsep peningkatan kesejahteraan dibidang ekonomi.

Dalam konteks ini sikap pengurus koperasi tidak banyak berbeda.

Pembahasan dalam hal ini lebih bertumpu kepada soal usaha koperasi unit

desa (KUD) dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit.

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan segala data yang diperoleh

dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang telah digunakan ialah

wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan secara

bertatap muka dengan pengurus-pengurus koperasi dengan mengajukan

beberapa pertanyaan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan

usaha koperasi dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani. Wawancara

yang dilakukan bersifat bebas terpimpin yaitu pertanyaan diajukan penulis

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusunnamun responden tidak

menyadari bahwa sepenuhnya ia sedang diwawancarai. Kemudian diikuti

teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data dari penelaahan literatur

kepustakaan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan tajuk penulis

membuat kajian. Terakhir teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

adalah observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap usaha
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pengurus dalam meningkatkan ekonomi anggota. Penulis menampilkan

identitas responden dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI
Nama-Nama responden

No Namaresponden Alamat
Pendidikan

terahir Jabatankoperasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

HERMAN, SP. M.Si
H. DARWIS, S.Pd
ZULKARNAIN
HARIANTO
ALI AMRAN
M. NAZIR
HAPIDI
HENDRA
JAMAL WADI
H. ABAS
DARWIN
MA’ARUF
RAHMAD
SARIAL
HERMAN
JASRUL
IZUL
PIDALMI
BASIRUN
SARTUNIS
SIBUD
TINUR

Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun III
Dusun II
Dusun III
Dusun II
Dusun I
Dusun III
Dusun III
DUSUN III
Dusun II
Dusun III
Dusun I
Dusun II
Dusun II
Dusun I
Dusun II

M.SAINS
S1.Pendidikan
SMA
MA
MA
SD
SD
SD
SMA
SD
SMA
SMP
SMP
SMA
SMP
SMA
SMA
SD
T.T SD
SMA
SD
T.T SD

Ketua KUD
Sekretaris KUD
Bendahara KUD
Pengawas KUD
Pengawas KUD
Pengawas KUD
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua Kelompok
Ketua kelompok
Ketua kelompok
Ketua kelompok
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi

adalah untuk mencari data tentang usaha koperasi unit desa dalam

meningkatkan ekonomi kelompok tani. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari

penyajian data dibawah ini:
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A. Usaha Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kelompok

Tani Kelapa Sawitdi Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar

Hulu Kabupaten Kampar

Pembangunan” ekonomi menunjukan perubahan-perubahan dalam struktur

output dan alokasi input pada berbagai sektor di samping kenaikan output, jadi

pembangunan selalu di barengi dengan “pertumbuhan” tetapi “pertumbuhan”

belum tentu di barengi dengan pembangunan. Koperasi merupakan suatu wahana

pengembangan demokrasi ekonomi dan sekaligus merupakan wahana untuk

menghimpun potensi pembangunan yang terpencar diantara para anggota

golongane konomi lemah. Dengan wadah koperasi, para anggota tersebut akan

dapat meningkatkan harkat dan kesejahtera anhidupnya melalui perkoperasian,

peningkatan secara maksimal partisipasi dan prestasinya dalam pembangunan

sesuai dengan potensimasing-masing atas dasar asassolidaritas.

1. Koperasi Unit Desa mampu meningkatkan ekonomi anggota

melalui program KKPA (kredit koperasi primer untuk anggota)

KKPA ( Kredit koperasi Primer Untuk Anggota) merupakan suatu

bentuk program pemerintah yang pro terhadap perekonomian masyarakat

lemah, Program KKPA ini diharapkan maupun meningkatkan kemampuan

ekonomi anggotayang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya atau

mapan. Pengurus mengupayakan adanya peningkatan ekonomi anggota

melalui program KKPA tersebut.

Tujuan program KUD tentunya untuk mensejahterakan masyarakat

kecil khususnya anggota koperasi. Akan tetapi masyarakat yang tinggal di

2
8
0
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sekitarnya tidak juga diabaikan. Terdapat beberapa tujuan dari program

KKPA ini ialah menyediakan fasilitas permodalan bagi anggotakoperasi

primer untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani sekaligus

untuk mengembangkan koperasi.1 Sesuai dengan visi dan misi dari koperasi

unit desa gunung malelo. Adapun visi dari koperasi unit desa gunung malelo

ini ialah mewujudkan koperasi produksi yang tangguh, dinamis dan semakin

mandiri, dengan di dukungnya sumber daya manusia. serta menciptakan

usaha kemitraan  yang baik sehingga mampu menciptakan kesejahteraan

anggota koperasi. Sedangkan misi koperasi unit Desa Gunung Malelo adalah

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota maupun

masyarakat.2

Pada hari yang sama penulis juga mewawancarai bapak Darwis

sekretaris KUD tentang program-program apa saja yang telah dijalankan

oleh KUD dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani di desa gunung

malelo? Beliau menjawab “program yang di jalankan koperasi unit desa saat

ini hanya  tertumpu pada program KKPA (kredit koperasi primer kepada

anggota) yang merupakan sumber utama pendapatan anggota koperasi dan

unit usaha simpan pinjam, KUD gunung malelo berencana untuk

membangunatau mewujudkan unit usaha lain seperti WASERDA,

1Herman Sp, ketua KUD, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014

2Herman, Sp. M.Si, Ketua Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014



52

penyediaan pupuk bersubsidi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat

maupun anggota.3

Manfaat yang dapat dirasakan anggota menggikuti program koperasi

tersebut adanya peningkatan siknipikan pendapatan anggota untuk

memperbaiki ekonomi rumah tangga mereka dengan terpenuhinya segala

kebutuhan hidup. Dengan luas lahan yang anggota miliki yakni 2 Ha setiap

anggota dengan penghasillan anggota pada tahun 2005 sebesar Rp

1.800.000 naik secara berkala hingga pada januari 2014 pendapatan anggota

meningkat menjadi Rp 2.750.000/peranggota/perbulan.4

Banyak biaya yang harus dikeluarkan para anggota KKPA pada pase

awal mulai dari pembukan lahan, penanaman dan perawatan mencapai Rp

68.000.000 setiap anggota. Disinilah peran pemerintah untuk membantu

masyarakat yang berekonomi lemah ini di bantu dengan program pola

KKPA yang mana semua biaya yang di keluarkan ditanggung oleh

pemerintah melalui lembaga keuanggan ( BANK). Setelah perkebunan ini

sudah menghasilkan atau sudah berproduksi barulah semua biaya yang yang

di pinjamkan oleh lembaga keuanggan tersebut di kembalikan secara

berkalah selama 10-15 tahun sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati

diawal perjanjian dengan suku bungga yang di tetapkan oleh BANK.

Adapun mekanisme program KKPA diantaranya: Pertama, Masa

Konstruksiatau persiapan mengurus legalitas dan perencanaan terdiri

dari pertama, Permohonan ijin prinsip dari Menteri Pertanian melalui

3H. Darwis, S.Pd, Sekretaris Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014

4Ali Amran, Pengawas Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 27 Maret 2014
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Direktorat Jendral Perkebunan. Kedua,Permohonan Pencadangan lahan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Ketiga, Survey pendahuluan.

Keempat, Permohonan pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri

Kehutanan. Kelima, Study kelayakan dan Perencanaan Proyek. Keenam, SK

Menteri Pertanian tentang pelaksanaan proyek dan penunjukan Perusahaan

Inti. Masa Pembangunan fisik kebun terdiri dari: Pertama, Pembangunan

fisik kebun sepenuhnya dilaksanakan oleh Perusahaan Inti sesuai dengan

standar fisik yang telah ditentukan Direktorat Jendral Perkebunan. Kedua,

Pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja juga bertujuan untuk

membina petani peserta tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola

kebun plasma nantinya. Ketiga, Keberhasilan suatu proyek plasma sangat

tergantung dari pembangunan fisik kebun yang baik guna menjamin

penyerahan kebun yang tepat waktu dan produksi tinggi. Keempat,

Membangun fasilitas pabrik untuk menampung hasil produksi inti dan

plasma. Masa Penyerahan Kebun sampai Pelunasan Kebun, Persiapan

Penyerahan Kebun dilaksanakan sejak tanaman berumur 30 bulan s/d 48

bulan yaitu :Pertama, Pengukuran kavling. Kedua, Pembentukan kelompok

tani. Ketiga, Undian Blok / Kavling. Keempat, Penilaian awal fisik kebun.

Kelima, Permohonan Penilaian teknis. Keenam, Penilaian Teknis Akhir

Kebun. Ketujuh, Pembuatan sertifikat. Masa Penyerahan Kebun terdiri

dari: Pertama, Perjajian Kerjasama antara Inti, KUD, Kelompok Tani dan

Bank. Kedua, Penyuluhan terpadu oleh TP3D1 dan TP3D2. Ketiga,

Pelaksanaan alih kebun atau akan kredit. Ketiga, Untuk menjamin
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kelangsungan dan kesinambungan programKKPA kesepakatan kerjasama

antara perusahaan inti, KUD dan petani peserta harus tetap dilaksanakan

secara konsisten, walaupun petani peserta telah melunasi kredit

pembangunan kebunnya.5

Adapun tugas perusahaan diantaranya adalah pertama, Bertangung

jawab untuk membina KUD, kelompok tani serta memotong hasil produksi

petani untuk pembayaran kredit pembangunan kebun pada Bank pelaksana.

kedua,Menerima hasil produksi petani peserta melalui KUD.

Tugas KUD dalam program KKPA adalah pertama, KUD

berkewajiban mengkoordinasi pemeliharaan, panen, transport hasil petani

peserta ke lokasi pabrik. Kedua, Menyediakan kebutuhan petani peserta.

Ketiga, Melakukan administrasi terhadap penjualan hasil petani peserta.

Keempat,Mengaturkan hubungan kerjasama dengan petani peserta,

kelompok tani dan perusahaan inti. Kelima, Mengadministrasikan seluruh

transaksi keuangan antara kebun plasma dengan bank secara periodik.

Keenam, Memupuk sumber dana sebagai tabungan untuk menambah modal

KUD. Ketujuh,Membantu anggota atau petani peserta memperoleh bantuan

kredit perbankan untuk mengembangkan usaha. Kedelapan,

Mempersiapkan diri untuk pembelian saham Perusahaan Inti.6

5Agus alim,  Menejer KUD, Hasil Wawancara, Tanggal 23 Maret 2014

6Agus alim,  Menejer KUD, Hasil Wawancara, Tanggal 23 Maret 2014
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Tugas dan Tanggung jawab Petani Peserta yaitu: Pertama, Membayar

kredit pembangunan kebun plasma/KKPA. Kedua, Melaksanakan

pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari Perusahaan Inti. Ketiga,

Menyerahkan/menjual hasil kebun plasmanya kepada perusahaan inti

dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan. Keempat,

Mentaati kontrak kerja sama yang sudah di sepakati antara para petani

peserta (sebagai anggota kelompok tani) dengan perusahaan inti dan Bank.7

Tanggapan dari anggota koperasi setelah mengikuti  program KKPA

tersebut ialah mereke merasakan manfaat yang luar biasa dari program

tersebut yang mana tinggkat pendapatan anggota menjadi bertambah,

program KKPA ini mampu merubah tinggkat ekonomi mereka yang semula

belum sejahtera menjadi sejahtera. Ukuran sejahtera atau tidaknya dapat kita

lihat dari ukuran fisik rumahnya, kendraannya, bahkan pendidikan anak-

anaknya. Program KKPA ini sudah berhasil meningkatkan taraf hidup

anggota.8

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari usaha KUD dalam

meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit penulis juga

mewawancarai beberapa ketua kelompok dan anggota maka didapat hasil

sebagai berikut :

7Herman, ketua koperasi, Hasil Wawancara,Tanggal 20 Mei 2014

8M. Nazir, Pengawas Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 26 Maret 2014
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Sebagian besar anggota koperasi mengatakan bahwasanya program

pola KKPA ini mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya, anggota juga

sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.9

Penghasilan kelompok tani sebelum menjadi anggota koperasi itu

Cuma Rp.1.800.000 setelah ikut program KKPA ini penghasilan para

kelompok meningkat mencapai Rp 5.000.000 lebih dari jumlah tersebut

mereka dapat membeli keperluan-keperluan lain.10

Luas perkebunan petani sebelum dan sesudah ikut kedalam anggota

KUD yaitu sebelumnya mereka masuk menjadi anggota koperasi unit desa

Gunung Malelo mereka belum memiliki perkebunan kelapa sawit. Setelah

mereka masuk menjadi anggota koperasi, mereka memiliki perkebunan satu

kapling dengan luas 2Ha. dari koperasi dan kebanyakan para kelompok tani

juga mempunyai beberapa  kapling lagi di luar koperasi jadi perekonomian

kelompok tani akan semakin  meningkat.11

Sementara itu penulis juga mewawancarai 5 orang anggota KUD di

wilayah yang sama untuk menentukan tinggkat pendapatan apakah

berpengaruh terhadap pendidikan putra/putri mereka, maka didapat hasil

kegiatan tersebut yang menyatakan bahwa:

1) Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ibuk pidalmi

beliau mengatakan "Saya memiliki anak 2 orangyangpertama,

9Hapidi , Ketua Kelompok, Hasil Wawancara, Tanggal 27 Maret 2014

10Sartunis, Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Maret 2014

11Pidalmi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Maret 2014
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Sekolah SMA dan SMP. Pendapatan perbulan Rp 4000.000. Biaya

yang dikeluarkan Rp 650.000 perbulan.”12

2) “Saya memiliki 3 orang anak. Semuanya sudah lulus sekolah dan 1

orang lagi melanjutkan kuliah di Medan. Pendapatan saya

perbulannya Rp3.000.000. dan biaya pengeluaran untuk pendidikan

Rp 1.250.000.”13

3) Saya memiliki 7 orang anak, yang masih sekolah ada 4 orang.

Kuliah di UNRI 2 orang,1 orang SMP dan 1 orang lagi SD.

Pendapatan saya Rp4.500.000. dan pengeluaran untuk biaya

pendidikan Rp 1.500.000. Alhamdulillah 2orang anak saya yang

kuliah di UNRI mendapat beasiswa dan juga sudah bekerja.”14

4) “Saya memiliki 5 orang anak. Hanya 1 orang anak saja yang saat ini

kuliah. Pendapatan saya perbulan Rp 3.000.000. dan biaya

pengeluaran perbulan hanya Rp 1.000.000.”15

5) Saya memiliki 3 orang anak. 2 orang masih sekolah SMA dan 1

orang sekolah SD. Pendapatan saya perbulan Rp 3.500.000. Biaya

pengeluaran untuk pendidikan hanya Rp1.000.000.”16

Penulis juga mewawancarai anggota mengenai kepemilikan

bangunan rumah untuk menentukan apakah dengan penghasilan merekan

12Pidalmi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

13Basirun, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

14Sibud, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

15Tinur, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

16Sartunis, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014
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terima dari koperasi unit desa mereka mampu membangun rumah mereka

sendiri, serta kepemilikian aset kendaraan. Yang menyatakan bahwa:

1) Wawancara yang penulis lakukan kepada bapak sartunis tentang

kepemilikan rumah dan aset lainnya yang menyatakan bahwa:

"rumahinisayabangunpadatahun2002 denganluasbangunan

8x16m.Saya sudah memiliki kendaraan bermotor dua unit. Saya

membelinya dengan cara tunai.”17

2) Hal yang sama yang dikatakan bapak basirun yang menyatakan

bahwa: “rumah ini saya bangun sejak tahun 2001 dengan luas

9x11m. Saya sudah memiliki 1 unit motor. Saya beli secara kredit.”18

3) Tidak jauh berbeda yang dikatakan ibuk pidalmi yang mengatakan

bahwa: “Saya sudah memiliki rumah sendiri. Luasnya 9x14m. Saya

hanya memiliki dua unit kendaraan bermotor dibeli secara kredit.”19

4) “Saya sudah memiliki rumah sejak tahun 2005.Luasnya 8x16m.

Saya hanya memiliki satu unit motor dibeli secara tunai.”20

5) Begitu juga yang dikatakan ibu tinur “Saya memiliki rumah dan

dibangun sejak tahun 1985. Dengan luas 20x15m. Saya juga

memiliki kendaraan bermotor 1 unit dibeli secara kredit.”21

17Sartunis, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

18Basirun, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

19Pidalmi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

20Sibud, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

21Tinur, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014
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Dari hasil wawancara yang  penulis lakukan tentang usaha KUD

dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani melalui program KKPA yang

menyatakan bahwa sudah adanya usaha dari pengurus KUD dan telah

mampu meningkatkan ekonomi kelompok tani, ini dapat di buktikan dari

wawancara yang penulis lakukan bersama ketua kelompok dan anggota

yang telah mengarah kepada kesejahteraan.

Anggota koperasi memiliki penghasilan dari koperasi dan ditambah

lagi pendapatan diluar koperasi. Sehingga anggota mampu menyekolahkan

anak-anak mereka sampai kejenjang serjana, anggota juga mampu

membangun rumahnya sendiri, maupun merenovasi rumah yang lama,

anggota juga mampu membeli kendraan seperti mobil dan motor ada

diantara anggota yang membelinya secara kredit  maupun secara tunai.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus bahwasanya

sudah ada usaha KUD dalam meningkatkan ekonomi anggota diantaranya

pengembangan masyarakat melalui pola KKPA dan simpan pinjam dan

pelatihan bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan anggota tentang

manfaat berkoperasi.

2. Koperasi Unit Desa (KUD) mampu Menyediakan Fasilitas
permodalan bagi Anggotanya dan membuka lapangan usaha
baru.

Permodalan merupak suatu bentuk bantuan jasa yang diberikan KUD

kepada anggota untuk perkembangan usaha mereka sehingga usaha yang

anggota lakukan tidak terkendala. Untuk mengetahui adanya usaha KUD

memberikan permodalan melalui program simpan pinjam, penulis
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mewawancarai pengurus tentang hal tersebut, maka dapat diketahui melalui

wawancara yang telah dilaksanakan penulis terhadap beberapa orang

pengurus inti di KUD  menyatakan bahwa:

Ada beberapa Faktor yang perlu diperhatikan oleh pengurus agar

anggota berminat menyimpan di koperasi yaitu Pertama, Keamanan dana,

dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan

perjanjian.Kedua, Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan

atau insentif lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian..

Ketiga, Bahwa menabung di KSP/USP merupakan wujud dari partisipasi

anggota di dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa, dan karena itu

anggota merasakan adanya kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan

dengan menabung di tempat lain. Keistimewaan anggota tersebut antara lain

misalnya karena menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku, ikut serta

mengambil keputusan koperasi dan lain-lain.22

Rapat Anggota (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam koperasi,perhitungan bunga simpanan berjangka diputuskan dari rapat

anggota (RAT) maka disepakati Bunga yang diberikan kepada anggota yang

meminjam diberikan sebesar 10% dari modal yang dipinjamnya jangka

pengembaliannya selama dua tahun,Sedangkan bagi non anggota koperasi

diberikan bunga pinjaman sebesar 12% dari modal yang dipinjam.23Jumlah

pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi untuk saat ini pinjaman

22Ibid, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014

23H. Darwis, sekretaris KUD, Hasil Wawancara, Tanggal 24 maret 2014



61

bagi anggota yang meminjam hanya diberikan Rp 7.000.000,- . Jika anngota

menbutuhkan dana diatas Rp 7.000.000,-. Koperasi unit desa gunung malelo

telah bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti Bank BRI yang

memberikan beberapa kemudahan dalam peminjaman, cukup dengan

membawa bukti anggota koperasi dan mengisi formulir untuk mempermudah

anggota mendapatkan bantuan modal.24

Untuk memperkuat jawaban yang diberikan pengurus, penulis juga

mewawancarai anggota untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan

pengurus mengenai apakah koperasi mampu memberikan bantuan modal

bagi perkembangan usaha mereka..? Dari hasil wawancara mengenai

kepemilikan usaha, lamanya usaha yang dijalankan dan jenis usaha yang

dimiliki selain menjadi anggota KUD, maka menyatakan:

1) Seperti yang dikatakan bapak zulkarnain “selain menjadi anggota

koperasi saya dapat membangun sebuah toko sekaligus sebagai rumah

saya memanfaatkannya untuk melakukan usaha yang menjual

berbagai macam keperluan seperti barang-barang keperluan pertanian,

menjual barang-barang keperluanuntukbangunandanlainsebagainya

sudah sejak tahun 2004 hingga sekarang. Dana yang di pinjam dari

koperasi tidak mencukupi sehingga saya mencoba meminjam

kelembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan koperasi unit

24Ibid, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014
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desa (KUD) alhamdulillah permohonan pinjaman saya di setujui oleh

bank"25

2) Wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak sibud belia

mengatakan: “Saya punya usaha perkebun karet dengan luas

keseliruhannya 4Ha. Usaha ini saya lakukan secara bertahap sejak

tahun 2002”.26

3) Berbeda yang dikatakakan ibu tinur “Saya punya usaha kolam ikan

gantung. Dan sudah saya jalani sejak tahun 2008 hingga saat ini.”27

4) “Selain menjadi anggota kelompok tani, saya memiliki usaha

berkebun coklat. Sejak tahun 2007.”28

5) Wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak izul yang

mengatakan beliau mempunya usaha berdagang yang menjual barang-

barang harian seperti: sayur-mayur, rempah-rempah dan lain

sebagainya.29

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap anggota yang

mengatakan adanya usaha KUD dalam meningkatkan ekonomi kelompok

tani melalui unit usaha simpan pinjam. Dari penghasilan yang di terima

anggota dari koperasi unut desa, mereka mampu membuka lapangan usaha

baru bagi yang belum memiliki pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan

25Zulkarnaen, Bendahara, Hasil Wawancara, Tanggal 24 Maret 2014

26Sibud Dan Basirun, Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

27Tinur, Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

28Pidalmi, Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 30 Maret 2014

29Izul, ketua kelompok, Hasil Wawancara, Tanggal 31 Maret 2014
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penulis tentang usaha KUD dalam membuka lapangan usaha baru yang

menyatakan bahwa sudah adanya usaha pengurus dalam membuka lapangan

usaha. Disini juga dapat dilihat bahwa anggota juga mampu membaca

peluang yang ada dalam menambah penghasilan perbulannya. Hal ini

dibuktikan dari berkurangnya jumlah pengangguran dan bertambahnya

lapangan usaha baru seperti, adanya adanya anggota menjual barang-barang

bangunan dan menjual alat-alat pertanian tentunya usaha tersebut

membutuhkan karyawan demi kelancaran usaha tersebut,serta ada juga

kelompok tani yang berkebun karet juga membutuhan pekerja untuk

membersihkan lahan tersebut, begitu juga perkebunan coklat yang juga

membutuhkan tenaga kerja dan memiliki usaha kolam ikan gantung.

3. KUD mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada

anggota

Untuk mengetahui usaha KUD dalam memberikan pelatihan kepada

anggota, Dapat diketahui melalui wawancara yang telah dilakukan penulis

kepada pengurus inti, yang menyatakan bahwa: “pelatihan dan pendidikan

yang di laksanakan koperasi belum berjalan semaksimal mungkin tercatat

hanya 4 kali pertemuan yang di lakukan sejak tahun 2005. Namun karena

minimnya tenaga pengajar, alat peraga, Dan juga tidak tersedianya pasilitas

gedung untuk diadakan pertemuan dan pelatihan tersebut. Padahal pelatihan

itu sangat penting sebagai bentuk partisipasi pengurus dalam memberikan
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ilmu tambahan kepada anggota untuk sekiranya dapat dipraktekkan kedalam

kehidupannya sehari-hari.”30

Pelatihan ini biasanya diadakan di gedung SDN 005 bertepatan pada

bulan maret.31 Dan materi yang disampaikan kepada anggota beragam mulai

dari cara berkebun yang baik, pelatihan wirausaha.32 Partisipasi anggota

dalam mengikuti pelatihan ini kurang karena pelatihan ini mereka merasa

tidak memberikan dampak yang berarti kepada anggota. Bukan itu saja

mereka juga tidak memiliki waktu luang untuk menghadiri pelatihan.33

Kendala yang sering dihadapi pengurus dalam memberikan pelatihan

ialah mendatangkan pakar ahli dalam bidangnya tersebut dan juga gedung

pertemuan serta alat peraga. Dengan adanya kendala tersebut..34Penulis juga

mewawancarai beberapa anggota mengenai jadwal pelatihan yang telah

diikuti anggota dan jenis pelatihan yang diikuti,lokasi pelatihan dan manfaat

yang dirasakan, maka didapat hasil sebagai berikut :

1) Sayamengikutipelatihandari koperasi baru 3x. Pelatihan yang saya ikuti

awalnya mengenai manfaat memiliki perkebunan kelapa sawit, pelatihan

kewirausahaan, dan pelatihan perawatan perkebunan kelapa sawit. Di

gedung SD 005, dan manfaat yang saya rasakan adalah pengetahuan

30Harianto, Pengawas  Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 27 Maret 2014

31Ali Amran, Pengawas Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 01 April 2014

32Herman Sp, Ketua Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 01 April 2014

33H. Darwis, Sekretaris Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 01 April 2014

34Zulkarnain, Bendahara Koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal 01 April 2014
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mengenai pengelolaan kelapa sawit bertambah dan saya menjadi

semakin semangat menjaga perkebunan saya.”35

2) “Saya mengikuti pelatihan dari koperasi hanya 2x. Pelatihan yang saya

ikuti mengenai manfaat memiliki perkebunan kelapa sawit dan pelatihan

kewirausahaan. Manfaat yang saya rasakan tentunya wawasan saya

bertambah dan pendapatan saya juga meningkat”.36

Dari hasil pengamatan penulis tentang usaha KUD dalam

memberikan pelatihan kepada anggota menyatakan bahwa belum

maksimalnya pengurus KUD dalam memberikan pelatihan kepada anggota.

Ini dibuktikan bahwasanya pihak KUD telah mengadakan pelatihan

sebanyak empat kali sejak berdirinya pada tahun 2005 hingga sekarang

seharusnya sudah delapan kali dilakukan pelatihan namun oleh pengurus

hanya 4 kali saja pelatihan koperasi.

B. Kendala Yang Di hadapi Pengurus Dalam Meningakatkan Ekonomi
Kelompok Tani melalui program KKPA.

Kendala merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam

perjalanan koperasi Menurut hasil wawancara yang di dapat penulis dari

pengurus inti KUD, Ada beberapa yang menjadi kendala dalam

meningkatkan ekonomi kelompok tani kelapa sawit. Pengelolaan koperasi

yang kurang efektif dan efisien, baik dari segi organisasi, manajemen,

maupun keuangan, menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi.

35Sartunis, Pidalmi, dan Sibud, Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 30 maret 2014

36Tinur dan Basirun,  Anggota, Hasil Wawancara, Tanggal 30 maret 2014
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Hal itu disebabkan masih rendahnya tingkat kemampuan dan

profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat di lembaga ekonomi

tersebut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak kenyataan yang mengungkapkan bahwa SDM adalah

merupakan hal dalam penentuan perkembangan koperasi yang ikut terlibat

didalamnya baik sebagai anggota, pengurus, maupun pengelola. Dengan

kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak professional dalam

artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

Pengurus yang dipilih dalam Rapat Anggota (RA) sering kali dipilih

berdasarkan status social dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian

pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya control yang ketat

dari para anggotanya.37

2. Keuangan Koperasi

Perkembangan koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi

keuangan badan usaha yang memberikan modal usaha kepada anggota,

Sering kali kendala modal yang dimiiki menjadi perkembangan koperasi

terhambat. Kendala modal ini di karenakan kurang adanya dukungan

modal dari anggota sehingga koperasi tidak dapat melayani pemberian

modal kepada anggota dalam jumlah besar. Masalah modal ini buakan

masalah yang serius lagi karena koperasi sudah menjalin kerja sama

37Herman Sp, Ketua Koperasi, Hasil wawancara, 10 April 2014
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dengan lembaga keuangan yaitu BANK BRI yang siap melayani anggota

koperasi. Anggota koperasi bisa meminjam dengan besar pinjam mencapai

Rp 70.000.000.38

3. Rendahnya Etos Kerja Personal Koperasi

Yang menjadi kendala sehingga etos kerja pengurus menurun di

karenakan belum adanya gedung koperasi sebagai tempat di mana semua

kegiatan koperasi di lakukan, Rendahnya etos kerja ini selain berkaitan

dengan rendahnya kualitas SDM juga bisa di sebabkan karena kurang

adanya rangsangan untuk meningkatkan gairah kerja para personel yang

terlibat dalam kegiatan koperasi sendiri.39

4. Kurang Bisa Penggunaan Teknologi Informasi ( TI )

Banyak koperasi yang sampai sekarang masih belum menggunakan

teknologi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam pembukuan,

keuangan, administrasi dan pada bidang-bidang lainnya. Sehingga

bagaimana mungkin koperasi tersebut bisa atau akan maju jika sarana dan

prasarana yang menunjang kegiatan tersebut tidak dimiliki. Untuk itu

hendaknya koperasi mulai sekarang harus memperhatikan teknologi baik

teknologi untuk produksi maupun untuk informasi kepada para anggota.

Selain itu manajemen koperasi harus diperbaiki khususnya dalam

pembukuan atau pengolahan data-data dari para anggota, yang mana kalau

38Darwis, Sekretaris Koperasi,Hasil Wawancara, Tanggal 10 April 2014

39Harianto, pengawas koperasi, Hasil Wawancara,Tanggal 10 April 2014
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biasa dibuat pelaporan yang rutin.. Untuk itu koperasi harus secara gencar

mensosialisasikan atau menginformasikan tentang koperasi mereka

sehingga akan banyak masyarakat yang ikut sebagai anggota.40

5. Minimnya alat peraga

Maksud dari alat peraga ini ialah alat-alat yang di perlukan dalam

suatu pertemuan yang mendukung kelancaran penyampaian informasi

kepada anggota. Yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pertemuan saat ini

ialah seperti pengeras suara dan infokus. Merupakan komponen yang tidak

terlepaskan dalam pertemuan-pertemuan di karenakan anggota koperasi

yang banyak.41

Jika dilihat dari hadir wawancara yang penulis lakukan kepada

pengurus bahwasanya terdapat lima kendala yang di hadapi pengurus

dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani ialah lemahnya sumber daya

manisia (SDM), lemahnya Keuangan koperasi, Kurang bisanya dalam

Penguasaan teknologi informasi (IT), kurangnya alat peraga. Selain itu

mulai sekarang hendaknya koperasi harus merubah pandangan mereka

yang mana mereka tidak lagi perlu dibatasi hanya mengutamakan

pelayanan kepada anggota, tetapi juga harus mengutamakan pelayanan

untuk seluruh masyarakat tanpa harus membatasi masyarakat tersebut.

Konsep koperasi harus lebih mengutamakan anggotanya, harus

40M. Nazir, Pengawas koperasi, Hasil Wawancara, Tanggal10 April 2014

41H. Darwis, Sekretaris Koperasi, Hasil wawancara, Tanggal 10 April 2014
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ditinggalkan namun tanpa menghilangkan konsep bahwa koperasi ini harus

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota. Dengan demikian

prinsip-prinsip bisnis harus menjadi orientasi koperasi, yang akhirnya akan

bermuara pada manfaat bagi anggotanya.


