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B A B I. 

PENOAHULUAN. 

Latar Belakang Permasalahan 

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUO 1945 di mana ditentukan bahwa 
11 Perekonom1an disusun sebagai usaha bersame berdasar atas asas keke

luargaan". Dan menurut penjelasan ditentukai1 bahwa 11 dalam·pasal 33 

tercantlln dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua 

untuk semua di bawah p1rnp1nan atau pemilihan anggota-anggota masyara

kat. Kemakmuran masyarakatlah yang d1utamakan bukan kemakmuran orang

orang. Sebab itu perekonomian d1susun sebaga1 usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesua1 dengan 1tu 
II 

talah koperasi. 

Dan untuk mencapa1 cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai ke

wajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan s1kap 
II 

n1ng ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, t ut wuri handayant • 

Maka d1bentuklah Undang-Undang Koperas1 no.12 tahun 1967 yang d1sahkan 

d1 Jakarta pada tanggal 18 Oesember 1967 oleh Pd.Presiden Republ1k 

Indonesia dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1967 oleh Sekreta· 

ris Kabtnet Ampera, rnelalui Lembaran Hegaratahu~ 1967 no. 23. 

Kemudtan pada tahun 1973 dtkeluarkan Instruksi Pres1den Repu

blik Indonesia nornor 4 tahun 1973 tentang Unit Desas yang d1tetapkan 

d1 Jakarta pada tanggal S Me1 1973. Hal tersebut d1pandang perlu da

lam rangka pelaksanaan program pen1ngkatan produks1 pertanian, khu

susnya produks1 pangan melalui usaha intensifikas1, perlu ditumbuh~ 

kan dan d1t1ngkatkan peranan dan tanggung jawab para petani produsen 

dengan tujuan agar petan1 produsen tidak hanya meras" mempunyat 
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tanggung jawab untuk 1kut serta menfngkatkan produksi itu send1r1, 

tetapf juga secara nyata dapat mernetfk dan menikm1tf hasi1nya guna 

penfngkatan taraf hidupnya. 

Da1am ~angka pelaksanaan prog~am pembangunan nas1ona1 untuk 

penfngkatan produksf. pencfptaan kesampatan kerja dan pembag1an pen

dapatan yang ad11 dan merata9 perlu dftumbuhkan dan dftfngkatkan pe· 

~anan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusf 

dfri sendfrf dan berpart1s1pasf secara nyata dalam peni>angunan desa 

atas dasar swadaya gotong royong serta dapat memetfk dan menfkmati 

has11 pembangunan guna penfngkatan taraf hidupnya. 

Untuk mencapa1 tujuan tersebut Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit 

Oesa s_ecara terus menerus perlu dfperkokoh, dfperkembangkan dan df ... 

mampukan, seh1ngga BUUO/KUO tersebut benar-benar dapat menjad1 wadah 

utama kegfatan ekonomf pedesaan yang dfm11fkf dan diatur oleh seluruh 

warga desa send1r1 untuk keperluan mereka dan pembangunan pedesaan. 

Maka perlu d1keluarkan Instruksf Presiden guna mengembangkan dan 

memperko~oh peranan BUUO/KUD ; yaftu Instruks1 Presfden Repub11k 

Indonesia Nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi 

Un1t Desa, yang ditetapkan di Jakart~ pada tan~gal 6 Pebruar1 1978. 
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Tu3uan Penel1tian 

Untuk mengetahui sampa1 seberapa jauh tugas dari BUUD/KUD dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi dari Unit Desa sejak tahun 1973 sampai 

tahun 1980, berdasarkan Instruksi Presiden Republfk Indonesia no.4 

tahun 1973 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia no.2 tahun 1978. 

Apakah BUUD/KUD selama tahun 1973 - 1978 telah dapat melaksana

kan fungs1Mfungs1 1a1nnya yang dilaksanakan oleh unsur-unsur lain 

yang dimi liki oleh Unit Oesa, sebagaimana yang dftentukan di dalam 

lnstruksi Presiden Republik Indonesia no.4 tahun 1973, bahwa 

Unit Oesa mem111ki unsur-unsur : 

a. Penyuluhan Pertanian lapangan (PPL) yann bertugas melaksanakan 

fungs i penyuluhan 

b. BRI Unit Oesa yang bertugas mengurus fungsi perkrediten. 

c. Pengecer/Kios/Warung Unit Des~ yang bertugas melaksanakan fungsi 

pengaturan sarana produksi. pupuk, pesti.sida, benih serta alat

alat pertan1an. 

d. Badan Usaha Unit Desa/Koperas1 Unit Oesa yang bertugas melaksana-

kan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produks1 pertanian. 

Sesuaf dengan tingkat perkembangannya BUUO/KUO tersebut secara ber

tahap dan berencana melaksanakan semua fungsi-fungsi yang melaksana

kan oleh unsur-unsur Unit Oesa tersebut~ hingga akhirnya ke empat 

fungsi Unit Desa tersebut dilaksanakan oleh BUUD/KUO. 

Sehingga dapat mengetahuf apakah pedoman mengenai pengaturan dan 

pembinaan Unit Oesa (Lampiran Instruks1 Presiden Repub11k Indonesia no. 

4 Tahun 1973) yang merupakan landasan bagi pelaksanaan peningkatan· pro

duksi pangan serta peningkatan taraf hidup para petani produsen 
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khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. to1ah ter1aksana dan sa~ 

pai pada sasarannya. 

Kemudian sejak tahun 1978, dengan d1tetapkannya Instruks1 Pre

siden Republik Indonesia no.2 tahun 1978 pa1a tangga1 6 Pebruar1 1978, 

dalam Lamp1rannya pasal 1 ditentukan bahwa : 11 Pengernbangan BUUD/KUD 

falah untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab 

masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi dfr1 send1rf secara nyata 

serta mampu mernet1k dan men1kmati has11-hasil pembangunan guna pen1ng· 

katan taraf h1dupnya11
• Dengan demfkian fngin memparol eh ketegasan 

sampa1 seberapa jauh pen1ngkatan taraf hfdup masyarakat pedesaan, 

khususnya para petani dengan dibentuknya lembaga BUUO/KUD hfngga dewa

sa fnf. 

Oari urafan tersebut jelas pentfngnya pene11tfan yang dflakukan 

1n1. d1 mana hasi1 penelft1an tersebut dfharapkan dapat dfgunakan : 

1. untuk menambah pengadaan bahnn ku11ah dalam mata kuliah Ekonomf 

Pembangunan Indonesia, khususnya dalam bfdang Koperasf dan Pem

bangunan r'1asyarakat Oesa ; 

2. Untuk menambah pengadaan bahan pene11t1an lebih lanjut dalam 

ruang lfngkup dan masalah yang lebih luas. 

Ruang Lfngkup dan Masalah Penelit1an 

r~terfnya me11put1 tiga unsur : 

I. Oarf tahun 1973-1978 dengan berlakunya Instruks1 Presfden Repu

blfk Indonesia no. 4 tahun 1973. 

II. Darf tahun 1978. sejak berlakunya Instruksf Presfden Republfk 

Indonesia no. 2 tahun 1978 , 

III. Kehidupan para petanf. 
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l. Dar1 tahun 1973-1978 : 

BUUD/KLID sebaga1 salah satu unsur dari Un1t Desa melaksana

kan sa1ah satu fungs1nya (pengolahan dan pemasaran hasil produksi 

pertanian) yang kemudian sesuai dengan tingkat perkembangannya se

cara bertahap dan berencana melaksanakan semua fungs1 Unit Desa. 

BUUD sebagaf suatu lembaga ekonomf berbentuk koperasf yang 

pada tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha 

bersama darf koperas1-koperasi pertanfan/koperasi-koperasf desa 

yang terdapat di dalam wilayah Unft Desa tersebut, yang dalam 

jangka waktu tertcntu sesuaf dengan perkembangannya d11ebur/disatu

kan dalam satu Koperas1 Unit Desa. 

Bagi suatu wflayah Unit Oesa yang t1dak terdapat atau hanya ada 

satu koperasi pertanfan/koperasi desa. maka pada w11ayah Unit Oesa 

tersebut secara langsung dapat dibentuk koperasi Unit Oesa. 

Pembentukan dan pengesahan BUUD/KUD diatur oleh Manteri Tena

ga Kerja, Transmigrasf dan Koperasf. 

Daerah kerja BUUD/KUD meliputf satu w11ayah Unit Desa. yaftu 

yang terd1ri dart satu atau beberapa desa yang ter1etak pada satu 

atau 1eb1h w11ayah kecamatan dalam satu w1layah Kabupaten/Oaerah 

Tingkat II yang luas areal persawahannya berkisar antara 600 ha 

sampai dengan 1000 ha. 

11. Sejak tahun 1978. 

BUUO adalah sebuah organ1sasi ekstra strukturil dar1 KUD 

yang tidak melakukan kegiatan usaha ekonom1 

Pembentukan BUUO diatur oleh Menter1 Dalam Negeri. 
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Anggota BUUO terdir1 dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti 

Camat, Pamong Oesa, Gurul Ulama dan sebaga1~a. 

camat selaku Kepala Kecamatan menjam1n kelancaran pembentukan 

BUUO/KUD di wilayahnya serta member1 dan pembinaan umum dalam 

vsaha tercapainya tujuan kegiatan BUUO dan KUD tersebut. 
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Tugas BUUO untuk membimbing. mendorong memelopori pengembangan 

dan membina KUO. Wilayah BUUO meliputi desa-desa dalam satu 

t . ·• ' 
' . 
i 
; ... 

wilayah Kecamatan. I 

! 
KUO merupakan satu wadah organisasi dan pengembangan bagif 

l __ .• 

kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dalam 

w11ayahnya. Pembentukan KUO dilakukan oleh warga desa sendiri 

yang diatur berdaaarkan prosedur p~entukan dan pengesahan kope

resi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperas1an 

yang berlaku. Oleh karena itu maka pembentukan KUO diatur oleh 

Menteri Perdagangan dan Koperasi. Tugas KUD sebagai pusat pela

yanan berbaga1 kegiatan perekonomian pedesaan memi liki fungs1-

fungs1 

a. Perkreditan ; 

b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi,barang 

barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa 1a1nnya ; 

c. Pengolahan dan pemasaran has11 produksi ; 

d. Kegiatan perekonomian lainnya. 

Wilayah KUO meliputi desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan. Apa

bila potensi ekonom1 wilayah Kecamatan dimaksud memungk1nkannya, 

maka dapat dibentuk lebih dari satu KUO. 
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III. Kehidupan para petanf sebelum terbentuknya BUUD/KUO dan sesudah 

adanya BUUO/KUD, yaitu me11puti 

cara hidup sehari-hari 

cara bercocok tanam 

cara memperoleh bib1t, pupukj obat-obatan 

cara memperoleh kredit 

cara pengolahan dan pemasaran hasil 

produksi dan lain sebagainya. 

Oar1 ketiga unsur materi tersebut, maka kami ingin men

dapatkan/menemukan petunjuk tentang peranan BUUO/KUD dalam pening

katan taraf hidup para petani. 

Oalmn arti, masalahnya ialah : 

- Apnkah lembaga BUUD/KUD telah dapat diwujudkan peranannya d1 dalam 

kehidupan para petan1 dalam meningkatkan taraf hidupnya ? 

- Sampa1 seberapa jauh peranan BUUO/KUO sebagai salah satu sarana 

dalam meningkatkan taraf hidup para petan1 ? 

l o k a s 1. 

Ruang 11ngkup penelitian mel1puti Kotamadya Surabaya, dalam 

tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukolflo. Kecamatan Karangpilang 

dan Kecamatan Wonocolo. 

Sehingga untuk pengumpulan data lapangan akan d1pi11h beberapa 

desa masing-masing t1ga desa dari ketiga kecamatan tersebut. 
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B A B II. 

MET 0 0 0 l 0 G J. 

Dalam penelftfan dipakaf metode Penyelfdfkan Deskrfptff, yaftu 

tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. 

Sehfngga boleh dikata ada sifat-sffat tertentu yang ada pada umumnya 

terdapat dalam metode deskriptff yang marupakan cir1 khusus, ya1tu 

bahwa metode deskriptif : 

1. memusatkan dfri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah yang aktufl ; 

2. data yang dfkumpulkan mula-mula disusun. dijelaskan dan kemudfan 

dfanal fsa. 

Oengan demfkfan pelaksanaan metode d1skrfptif tfdak terbatas hanya 

sampai pada pengumpulan dan penyusunan datav tetapf juga meliput1 

analfsa dan interpretasi. yang kemudian pada taraf terakhir harus 

sampaf pada kes1mpulan-kesimpulan yang didasarkan atas pene11t1an 

data. 

Oalam pelaksanaan metode deskriptif inf yang digunakan adalah 

jenis stud1 kasus yang memusatkan perhatfan pada suatu kasus seeara 

1ntensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terd1r1 darf satu unit 

(satu kesatuan unit)yang dipandang sebagai kasus, adalah suatu 1~ 

bag~ BUUD/KUO. Dalam hal itu segala aspek kasus tersebut harus diper

hatikan sepenuhnyaj termasuk di dalamnya ialah segala sesuatu yang 

mempunyai arti dalarn riway~t kasus. m1salnya peristiwa terjadinya, 

perkembangannya dan perubahan-perubahannya. 
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Karena sifat yang mendalam dan mendetail itu. maka studi kasus umum

nya menghasilkan garnbaran yang 111 onggitudina1 11
' yakni hasil pengUJllooo 

pulan data kasus dalarn satu jangka waktu • . 

Mengenai tehnik pengurnpulan data dipergunakan tehnik komunikasi 

langsung. yakni tehnik di mana penyelidik rnengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan kornunikasi langsung dengansubyek penyelidikan, yaitu 

dengan jalan interview (wawanc~ra). 

Dalarn rangka persiapan wawancara d1ambil beberapa langka yaitu 

1. menctapkan sampel yang akan diwawancarai : Pada penetapan sarnpel 

ini perlu diperhatikan apakah mereka yang masuk dalam sampel be

nar-benar rnemiliki 1nfonnas1 yang diperlukan untuk masalah yang 

dihadapi. Apakah mereka dapat mener1rna dan membantu seperlunya 

dalam jawaban-jawaban mereka. Oleh karena itu ditujukan pada res· 

ronden di Kotamadya Surabaya yang terdiri dari : 

- para petugas BUUO/KUO di Kotamadya Surabaya ( t ermasuk Badan 

Pemeriksa Pengurus dan ~lanager BUUO/KUO) ; 

• para petan1. 

2. Menyusun pedoman wawancara, ialah dalam bentuk kwesioner yang 

disusun dalam urutan teratur dan lengkap. Oleh karena pertanyaan

pertanyaan 1tu perlu dimajukan dalam urut-urutan yang sama pada 

setiap individu" dan kasus dalam rumusan yang sama pula. hal: 

tersebut berguna untuk memelihara standar dan uniformitas wawan

cara. Mengingat responden ditujukan pada dua kelompok yaitu para 

petugas BUUO/KUD dan para petani ; maka kwestionernya pun harus 

dibuat dalarn dua macam bentuk yang ditujukan kepada kedua kelom

pok tersebut. Sehingga dipersiapkan adanya dua macam kwesioner 
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1. kwesioner untuk responden petugas BUUD/KUO ; 

2. kwes1oner untuk responden petani. 

Sela1n kedua macam kwesioner tersebut juga d1pers1apkan adanya 

kontrol sheet. 

10 

Contoh dar1 kedua macam bentuk ~wes1oner beserta kontrol sheet akan 

ditulis di bagfan terakhir dar1 Bab III mengena1 Hasil-has11 

Pengamatan .. 

Mangenaf prosedure kerja. yaitu 

A. Untuk pelaksanaan penelit1an 1n1 d1bag1 atas beberapa tahap 

1. Tahap Persfapan : 

a. Menyusun kwes1oner yang diperlukan untuk koleks1 data 

yang ditujukan kepada : 

1. Petugas BUUD/KUD. termasuk Badan Pemer1ksa• Pengurus 

dan Manager. 

2. Para petani. 

b. Menyusun d~y tables yang dfperlukan untuk mengorgan1s1r 

dan menganal1sa data. 

2. Tahap Lapang~n : 

a. Mencatnt dan mengumpulkan data dengan cara document anily~ 

sis yang ada dari : 

Petugas BUUD/KUD, termasuk Badan Pemeriksa. Pengurus dan 

Manager. 

b. Mengadakan wawancara dengan para petugas BUUD/KUD dan para 

petani ; yang masing-mas1ngnya dengan mempergunaRan kwes1-

oner yang bentuknya sebagaimana d1tu11s dalam contoh kwes1-

oner yang terd1r1 dari dua macam bentuk beserta kontrol sheet. 
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tatatan pengumpulan data diamfl dari d~ta-data sejak dibentuk 

nya BUUO/KUO tahun 1973 hingga dewasa 1nf . 

3. Tahap Penyelesaian : 

a. Melakukan proces1ng dan analfsa data berdas~rkan data 

yang terkumpul : 

b •. Penar1kan Kesimpulan ; 

c. Menyusun Laporan. 

B. Tata Waktu : 
+ Pene11t1an d1rencanakan mamakan waktu - 6 bulan. dengan per1nc1-

an sebagai berikut 

Tahap Persfapan 

Tahap l apangan 

Tahap Penyelesafan 

! 2 bulan ; 
+ : - 2 bulan ; 
+ : - 2 bulan. 

Mengenaf hypothesa yang akan di uji dalam penel itian tersebut 

falah : 118UUO/KUD memegang peranan dalam menfngkatkan taraf hfdup 

para petan1 11 
• 
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BA-8 III 

HASIL- HASIL PEHGANATAN 

Sebag6imana yang telah d1ur~:tkan d1 dalam bab Pendahuluan me

ngena1 tujuan pene11t1an serta ma~r1ny~ yang me11put1 t1ga unsur , 

dan juga d1 da1am bab r~~etodolog1 d1 mana responden d1tujukan pada 

dua kelompok, yai tu para petugas BUUO/KUD dan para petan1. 

Dengan dem1k1an maka ura1an has11-has11 pengamatan tersend1r1 

akan d1bag1 dalam empat bag1an 1a1ah : 

ya1tu 

bag1an pGrtama : mengena1 responden petugas BUUD/KUO. 

bag1an kedua : mengena1 responden para petan1. 

bag1an ketiga : mengena1 p~nguj1an hypothesa. 

bag1an keempat ; mengena1 lamp1ran-1amp1ran 

bag1an eertama 
' 

Responden petugas BUUOlKUP 

Mengena1 responden petugas BUUD/KUD me11put1 dua kurun waktu 

A. Dari Tahun 1973-1978. dengan ber1akunya Instruks1 Presiden 

Repub11k Indonesia No.4 Tahun 1973. 

B. Sejak Tahun 1978, dengan berlakunya Instruks1 Pres1den 

Republik Indonesia No.2 ·Tahun 1978. 

Dari responden petu9as BUUD/KUD tersebut dar1 t1ga Kecamatan 

d1dalam Kotamadya Surabaya , yaitu 

1. Kecamatan Suko111o 

2. Kec.~tan Karangp11ang 

3. Kecamatan Wonocolo. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BUUD/ KUD Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Meningkatkan Taraf Hidup... Sri Wulan Aziz 

13 

A. Dori Tahun 1973-1978. 

Dalam kurun waktu tersebut. dengan berlakunya Instruks1 Pre

siden Repub11k Indonesia No.4 Tahun 1973, dfperoleh data darf 

responden petugas BUUO/KUO dalam t1ga Kecamatan~ ~ela1u1 wawancara 

langsung dengan mempergunakan sarana dalam bentuk kwestoner. yang 
hasilnya adalah sebaga1 berfk~t~t r .. _,_ ·---~~ - ----

~ ..,.7 
~ "'-

1. 01 Kecamatan Suko111o : i 
(,_ -, 

Datam wtlayah kecamatan Sukolilo tersebut terdapat 22 desa~ yang 

1uas areal persawahannya me11put1 2000 ha. dan berpenduduk 54000 

jtwa ( 1n1 data pada dewasa int Julf 1980). 

Darf ke 22 desa tersebut kamt amb11 sebagat sampel 3 desa 

yaftu : desa Klampts Ngasem. desa ~~lyorejo dan desa Tanah Kali

kedtndfng. Pem111han tersebut berdasarkan adanya k1os-k1os BUUD/ 

KUD dt kettga desa tersebut. Sehfngga responden petan1pun kamt tuju

kan pada para petan1 dart ketiga desa tersebut, ( inf akan dturat

kan dalam bagtan kedua dart bab 1n1 ). 

Berdasarkan BUUD/KUD df kecamatan tersebut pada tahun 1973 

dengan cara melalui bentuk BUUD, hal tersebut dfsebabkan pada 

waktu 1tu telah terdapat lebih dari satu koperasf Pertantan/Kope

ra$1 Desa dt daerah tersebut. Inf sesuat dengan ketentuan yang 

tercantum dt dalam Inpres No. 4 Tahun 1973. 

Mengenai daerah kerja BUUD/KUO pada waktu 1tu empat kecamatan 

yaitu Rungkut, Suko111o, Tambaksari dan Gubeng. Int dfsebabkan 

menurut Inpres No.4 Tahun 1973 bahwa daerah kerja BUUD/KUD meltput1 

satu w11ayah Unit Desa yang luas areal persawahannya antara 

600-1000 ha. 
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Pada waktu itu BUUO/KUD baru melaksannkan fungsi dari keempat 

fungsf yang dimilikf oleh Unit Oesa, yaitu : 

1. Pen9aturan sarana produksf, pupuk pesti si ~a, benfh serta 

alat-alat pertanian. 

2. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi. 

• Dalam melaksenakan fungsf penyaluran sarana produksi, pupuk. pest1 

s1da. ben1h serta beberapa k1os, y~ng dua kios mendapat bantuan 

dar1 Pemerintah Daerah yaftu yang df desa Mulyorejo dan df desa 

Tanah Kal1 kedfnd1ng sedangkan yang satu Kfos di Desa Klamp1s Ngasem 

adalah mfl fk prfbadf, untuk melayan1 para petanf dalam hal penyalur

an sarana-sarena produks1 te~ebut. 

- Dalam hal melaktanakan fungsf pengolahan dan pemasaran hasfl proiuk

~ ai .• BUUD/KUD menemui/menghadapf beberapa hambatan antara lafn 

sebagaf berikut : 

Beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi BUUD/KUD dalam 

melaksanakan fungs1 pengolahan has11 produksi pertanfan. ya

ftu disebabkan kurangnya peralatan/perlengkapan, antara lain 

belum mem111k1 - alat perontok. 

- alat pengerfng 

- truk 

Sementara 1nf BUUO/KUD, baru menrllfk1 peralatan/perlengkapan 

- alat pengolahan 

- huller 

- tempat penjemuran 

- gudang. 

Sedangkan beberapa hambatan yang dfhadapf BUUD/KUD dalam melaksa· 

nakan fungsf pemasaran has11 produksf pertanian, yaitu dfsebabkan 
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- kurangnya modal yang d1mf11kf o1eh BUUO/KUDt sehfng~a tfdak 

dapat membe11 semua hasil produks1 para petan1, maka dengan 

terpaksa para petan1 menjual hasil produks1nya kepada para 

tengkulak yang datang langsung ketempat-tempat pengolahan 

has11 pertan1an tersebut ( sawah-sawah) dengan membawa 

(membayar uang tunaf). 
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~ adanya penentuan harga belt BUUD/KUO kadang·kadang lebth ron~ 

dah dd harga 1 uar/harga pasar, sehi ngga,. para petant 1 ebt h 

senang menjua1 kepada para tengkulak atau df~ual df pasar. 

Mengenat fungsf perkreditan pada umumnya dflaksan~kan oleh BRI 
Unit Desa. 

uang mengena1 perkrQdftan candak kulak sejak Nopernber 1976 dflaksana· 

kan oleh SUUD/KUD. Yang ternyata dalam malaksanakan fungsf pertred1t

an candak kulak tersebut. BUUD/KUO mempunyaf 305 orang nasebah yang 

tttd1rf antara lain dart para bakulan. tukang becak dan sebag1an para 

petan1. Pelayanan Kredtt Candak Kulak ~of baru df eoba d1 dua desa ya· 

1tu desa Gebang dan dasa Klamp1s Ngasem. 01mana pember1an kredit sa· 

kttar Rp.SOOO,- sampaf Rp.lO.ooo.~ dengan jangka waktu pengemba11an 

selama ttga bulan. tanpa jamfnan dan melalui prosedure yang mudah 

serta cepat, hanya dengan cara rnengharuskan para nasabah untuk mena

bungkan sebagfan uang tersebut pada BUliO/KUO. Hal tersebut mengfngat 

sa•aran Perkreditan Candak kulak ada1ah untuk menanamkan d1sfp11n dan 

membimb1ng para pedagang kee11/baku1, untuk melakukan pemupukan modal 

melalu1 s1mpanan-s1mpanan pada BUUD/KUD • . 
Jad1 baru pada sek1tar Nopember 1976 maka fungsf perkredftan BUUO/KUD 

oo1a1 d1kent>ar-gkan dengan melalui kredft Candak Kulak. 
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