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Mengenaf fungsf penya1uhan telah d11aksanakan oleh Penyuluhan 

Pertan1an lapangan (P.P.l.} dengan teratur falah dua mfnggu seka11. 

2. Of Kecamatan Karangpflang 

Dalam w1layah kecamatan Karangp11ang yang luas areal persawahan .. 

"Ya sekftar 2195 ha yang terdirf dari 430 na sawah tebnfk dan 1765 ha 

sawan tadah hujan, serta berpenduduk 100402 jiwa yang tersebar dalam 

22 desa ( 1n1 adalah data pada dewasa 1n1 Ju11 1980 ). 

Darf ke-22 desa tersebut kam1 ambfl sebagaf sampel 3 desa yaftu : 

desa lakarsantrf, desa Wfyung dan desa Balasklumprfk. 

Pemflfhan 1n1 d1dasarkan atas adanya kfos~kfos BUUD/KUD d1ket1ga 

desa .tersabut. Sehfngga rPSponden petanfpun kamf tujukan pada para 

petanf dari ketfga desa tersebut ( fni akan dfurafkan dalam bag1an 

kedua darf bab 1n1 ). 

Berdirfnya BUUD/KUD df kecamatan tersebut pada tahun 1973 de· 

ngan prosedure melalui bentuk BUUD~ tni disebabkan pada waktu ftu 

dfdaerah tersebut telah terdapat lebfh dari satu Ko~rasi Pertanfanl 

Koperasf Desa, dan yang terbesar/terkenal pada waktu ftu adalah Ko

perasi Jaya. Hal tersebut sesuaf dengan ketentuan yang tercantum df 

dalam Instruksi Pres1den Republik Indonesia Ho.4 Tahun 1973. 

Mengenaf daerah kerja BUUD/KUD pada waktu ftu rnelfput1 dua 

Kecamatan yaftu Kecamatan Tandcs dan Kecamatan Karangp11ang. 

Kegfatan yang d1laksanakan oleh BUUD/KUO pada waktu ftu (ke~ 

pat fungsf yang dfmflfkf oleh Unft D~sa). adalah secara b~rtahap. 
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Dalam melaksanakan fungsi penyaluran sarana produksi. pupuk. 

pestf stda, banih serta alat-alat pertanfan, BUUO/KUD mempunya1 bebe

rapa kios yang mend.apat bantuan darf Pemerfntah Daerah. 

Dan melaluf Kios .. k1os tersebuUah BUUD/K')D melayanf para petan1 dalam 

hal peraturan sarana-sarana produksf tersebut. Oleh karena masfh ter

batasnya jumlah kfos yang dimil fkf oleh BUUD/KUD ( hanya ada 3 kios). 

sedangkan jurnlah desa dalam keeamatan tersebut ada 22 desa, maka da

lam hal melayanf kebutuhan para petan1 untuk pengaturan sarana-sarana 

produksf bQl eh dfkata masih kurang dapat menyeluruh. Mtsalnya df desa 

desa yang jauh tempatnya darf kfos-kfos tersebut dengan sendir1nya 

agak sukar untuk melayanfnya ~gf BUUO/KUD. Df samping i tu juga masfh 

ada kfos df desa Lakarsantrf yang belum berfungsf dalam artt selalu 

kosong tfdak ada bahan ... bahannya, fni menurut laporan lurah dari desa 

La~arsantrf. 

Dalam hal melaksanakan fungsf pengolahan dan pemasaran hasfl 

produksf. BUUD/KUD pada waktu ftu masih menghadapf adanya beberapa 

hambatan, antara lain yaftu : 

- l\eberapa faktor yan9 merupakan penghambat bagf BUUO/KUD da 1 am me

laksanakan fungsf pengolahan has11 produksf pertanfan 1alah : 

1. d1sebabkan kurangnya peralatan/perlengkapan, mfsalnya alat 

pengolahan. alat perontok. alat pengering dan truk belum df

mf1ik1; sedangkan yang dim111k1 baru berapa huller. tempat 

penjemuran dan gudang~ 

2. dfsebabkan masih kurangnya pelayanan dari BUUD/KUD ke desa-desa 

dalam arti me11put1 penerangan, pengarahan, dan 1atn sebagainya. 

dar1 pengurus BUUD/KUD ~ 1n1 menurut laporan dar1 Lurah desa 

lakarsantr1. 
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- Beberapa faktor yang merupakan hambatan bagf BUUD/KUD dalam melak

sanakan fungsi pemasaran hasil produksf pertanianl falah : 

1. dfsebabkan masih kurangnya modal yang dfmflfkf oleh BUUD/KUD, 

sehfngga belum dapat membeH semua has11_ produksf para petanf. 

2. dfsebabkan adanya penentuan harga beli BUUD/KUD kadang-kadang 

lebf h rendah dari harga luar/harga pasar. 

Darf adanya kedua faktor tersebut maka para petan1 bafk dengan ter

paksa mau pun tidak menjual has11 produksfnya kepada para tengkulak 

yang datang langsung ketempat·tempat pengolahan hasf l pertanfan ter

sebut ( sawah-sawah) dengan membawa/membayar uang tunaf, atau menjual 

hasfl produksfnya kepasar. 

Dalam hal melaksanakan fungsi perkredftan baru sekftar Nopember 

1976 BUUD/KUD melaksanakan fungsf tersebut dalam bentuk Kred1t Can

dak Kulak ( K.C.K.) • Sedangkan lafn-lain macam/bentuk perkredftan 

df1aksanakan oleh B.R.I. Unft Desa. Pelayanan Kredft Candak Kulak 

inf baru dflaksanakan df lima desa yaftu Desa Wfyung, Desa Kedurus, 

desa Bangkfngan, desa Babadan dan desa Gogor. Di mana pemberfan kre~ 

dit sekftar·Rp.5.000,-- sampaf Rp.lO.OOO.- tanpa jamfnan dan melaluf 

prose'ure yang mudah serta cepat, hanya dengan syarat mengharuskan 

para nasabah untuk menabung sebagfan uang tersebut pada BUUD/KUD ; 

dengan tujuan untuk menanamkan d1sfplin dan membfmbfng para anggota 

K.C.K. untuk melakukan pemupukan modal melaluf sfmpanan-sfmpanan 

pada BUUD/KUD. 
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Mengenai fungsi ~enyu1uhan telah d11aksanakan oleh PenyulUh Per 

tanian Lapangan (P.P.L.) dengan teratur ialah dua mfnggu seka11. 

3. Di Keeamatan Wonoco 1 o. 

Dalam wilayah Kecamatan Wonocolo yan~ terbagi dalam 13 desa 

d1hunf oleh 78076 j1wa penduduk dan memilikf luas arreal persawahan 

· sekftar 506 ha ( fni adalah data pada dewesa inf Julf 1980). 

Darf ke-13 desa tersebut kam1 ~mbfl sebagai sampel 3 desa 

yaftu desa Ketfntang, desa Gayungan dan desa Karah, Pem111han sampel 

tersebut d1dasarkan atas adanya k1os-k1os BUUO/KUD df ketiga desa 

tersebut. Sehfngga responden pet&nipun kamf tujukan pada para petanf 

dari ket1ga desa tersebut, ( 1n1 akan diuraikan dalam bag1an kedua 

dari bab i ni ). 

Berdirfnya BUUO/KUD dfk~camatan tersebut pada tahun 1973 de

ngan eara me1alu1 bentuk BUUD, hal tersebut dfsebabkan pada waktu 

itu tclah terdapat 1ebfh dar1 satu Koperasf. 

Pertanfan dan Koperas1 Lumbung Desa, sehingga hampir setiap desa te'

dapat koperasf, hanya saja belum semuanya terdaftar pada Dfrektorat 

Koperasi. Cara pembent ukan yang demi kian t ersebut sesua1 dengan ke

tentuan yang tercantum di dalam Instruks1 Pres1den Republ1k Indonesia 

No. 4 Tahun 1973. 

Mengenai daerah kerja BUUD/KUD pada waktu itu hanya meliputi 

satu Kecamatan Wonocolo yang luas areal persawahannya sekitar 1000 ha. 

Meftgena1 kegiatan yang dilaksanakan oleh BUUD/KUD pada dewasa 

ftu. dalam arti keempat fungsi dari Unit Desa s adalah seeara bertahap, 

yaitu : 
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Dalam melaksanakan fungsi penyaluran sarana produksi, pupuk, 

pesti sida, benih serta alat-alat pertanian, BUUD/KUD mempunyai bebe

rapa Kios yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah. Melaluf kfos· 

kios tersebutlah BUUO/KUO melayani para petani dalam hal penyaluran 

sarana-sarana produks1 tersebut, yang boleh dikata masih kurang dapat 

menyeluruh. Hal tersebut d1sebabkan BUUO/KUO ;·:anya memiliki 3 kios. 

sedangkan jumlah dalam kecamatan tersebut ada 13 de:·a, selain itu 

kadang2 terjadi kelambatan datangnya sarana-sarana produksi yang 

dibutuhkan oleh para petani pada waktunya. Sehingga dengan terpaksa 

para petani tersebut mencari I membeli sarana-sarana produksf tersebut 

df pasar-pasar. 

Oalam melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pro

duksf. BUUO/KUO pada wa ktu itu masih menghadapi adanya beberapa ham

batao, antara lain : 

- Beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi BUUO/KUD dalam me 

laksanakan fungsi penaolahan hasil produksi pertanfan falah : 

1. disebabkan masih sangat kurangnya peralatan/perlengkapan. bahkan 

boleh dikata hampir semua peralatan/per:-r;:Ylgkapan t el urn dfm11ikf. 

hanya huller yang dimilfki pada waktu itu. 

2. disebabkan adanya penuaruh dari 1uar9 di rr:ana para ·~engkulak 

memberikan modal pada waktu masa pengolahan hasil produksi perta

nfan tersebut~ kepada para petanf guna beaya pengolahan tersebut~ 

sehingga seluruh/sebagian besar hasil produksi pertanian tersebut 

jatuh ketnngan parn tengkulak,.ini menurut lapornn Ketua KUO. 

• Beberapa faktor yang merupakan hambatan bagi BUUD/KUD dalam melak

sanakan fungsf pemasaran hasil produksi pertanfan ialah : 
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1. disebabkan masih kurangnya modal yang dimilfkf oleh BUUD/KUO, 

sehingga belum dapat mernbelf scmua hasil produksi para petani, 

maka dengan terpaksa para petani menjual hasil produksinya 

kepada para tengkulak yang membayar tunJ1 langsung ditempat 

pengolahan hasi1 produksi pertanian tersebut. 

2. d1sebabkan adanya penentuan harga beli BUUO/KUD yang kadang· 

kadang lebfh rendah dari harga luar/harga pasar, sehfngga 

para petani lebih senang menjual kepada para tengkulak atau 

df jual pasar. 

3. di sebabkan para petani telah terikat oleh para tengkulak 

pada waktu masa pengolahan hasil produksi pertanfan di mana 

para tengkulak member1kan modal guna bfaya pengolahan hasfl 

pertanian tersebut. 

Da~ am hal melaksanakan fungsi perkreditan BUUD/KUD melalu1 

usaha sfmpan pinjJ.m diantara rara anggota dan kemudian sekitar 

Nopember 1976 BUUO/KUD melaksanakan fungsi perkreditan dalam 

bentuk Kredit Candak Kulak (KCK) , di mana BUUD/KUD mendapat fa

silftas dari Pemerintah dala::1 p<::~:::>entukan modal !iejumlah 

Rp.SOO.OOO,OO {setengch juta rupiah} untuk modal pokok pe1aksana

an k~edit Candak Kulak. 

Pelayanan Kredit Candak Kulak ini baru dila'·· ' rtakan di empat desa 

yaitu desa Ketintangp desa G~yungan~ desa Karah dan desa Pengesang

an .. Di mana pemberian kredit sekitar Rp. 5.000. 00 sampa1 Ro.lO.OOO ;(lO .. . 

tanpa jam1nan dan melaluf prosedure yang mudah serta cepat, hanya 

dengan syarat me~·\aruskan para nasabah untuk menabung sebagai uang 

tersebut pada BUUO/KUO ; guna menanamkan disiplin dan memb1mbing 

para anggota KCK untuk melakukan pemupukan modal melalui simpanan 

pada BUUO/KUO. 

http:Rp.5.000.00
http:Rp.500.000.00
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Mengena1 fungsi penyuluhan telah dilaksanakan oleh Penyuluhan 

~rtama Lapangan (PPL) dengan teratur ialah sekalf setiap rrrlnggu. 

8. Sejak Tahun 1978. 

Dalam kurun waktu tersebut> dengan berlakunya Instruksf Presiden 

Republik Indonesia No.2 Tahun 1978~ diperoleh data dari responden 

petugas BUUO/KUD dalam tiga Xecamatan (Kecam~tan Sukoli1o, Kecamatan 

Karangpflang dan Kecamatan Wonocolo). me1alui wawancara langsung 

dengan mempergunakan sarana da1am bentuk kwesioner, yang hasflnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ci K~~amatan Sukolilo. 

Dengan berlakunya lnpres No.2 Tahun 1978 maka BUUO/KUO darf 

Inpres No.4 Tahun 1973 dilebur secara otomatis menjadi KUD yang 

daerah kerjanya hanya me1iput1 Kecamatan Sukolilo, dan belum bera 

badan hukum. Kemudian baru pada bulan Juli 1980 dibentuk KUD baru 

oleh p~jabat termas~k para pamong desa dengan jalan diadakannya 

rapat anggcta untuk nembentukan KUD Sukolilo yang d1se1enggarakan 

d1 kelurahan Mulyorejo. Dalam rapat anggota tersebut dibentuk su

sunan pengurus KUD Sukolilo besertn Badan Pemer1ksan;•a demik1an 

juga dibentuk susunan pengurus BtJUD Sukolilo yang beranggotakan 

9 orang terdiri dari unaur-unsur pernuka masyarakat. 

KUO Sukolilo dewasa ini telah mempunya1 kelengkapan organ1sasi 

dan management koperasi seperti : 

- Rapat anggota yang memegang kekuasaan tertingg1 

~ Badan Pemeriksa yang mengawasi kegiatan organisasi 

- Pengurus yang rnenjalankan keputusan-keputusan rapat anggota, 

yang sehari-harf diiaksanakan oleh ~~nager. 
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Namun belum berstatus badan-hukum. karena masih dalam proses pen~.J 

sua fan. 

~1engenai manajer dari KUD telah dengan teratur meng1kut1 kursus 

yang d1selenggarakan oleh KantoF"Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi 

setempat sejak adanya m~:ajer dari BUUO/KUO yang lama. 

KUD pada dewasa 1ni belum mem,unyai petugaswpetugas khusus 

dalam menangani masing-mas1ng tung~i yang dimilikinya ; hal tersebut 

d1 sebabkan KUO masih sedan~ dalam proses penyesuaian. 

Sehingga keempat fungsi yang harus dimilikfnyapun bel um seluruhnya 

d11ak9llnakan. 

Dengan dem1kian maka kegiatan yang d11aksanakan oleh KUD dewasa 

1n1 mas1h meneruskan segala sesuatu yang telah dirintis/dil~ksanakan 

oleh BUUD/KUD yang lama, samb11 menunggu ditetapkannya status badan 

hukum oleh D1rektorat Jenderal Koperasi. 

Mengenai Kredit Candak Kulak, pada dewasa in1 KUO menekatkan 

segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh BUUO/KUO lama. Setelah 

berjalan sekian lama sejak tahun 1976. ternyata Kredi t Candak Kulak 

dapat men1ngkatkan kemamruan usaha masyarakat desa dan menfngkatkan 
+ partisipasinya dalam pembangunan sekitar - 35% • Sela1n itu adanya 

keg1atan Kredit Candak Kulak ini juga dapat menfngkatkan jumlah ~nggota 

KUD. Oleh karena setiap warga desa ~·ang mendapat Kredit Candak Ku-

lak langsung menjadf anggota KUD yang melayani perkred1tan tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 1978 di dalam pasal 8 

ayat 2 d1tentukan bahwa : 11 Tfap warga desa yang mendapatkan pelayan

an dari KUO menjad1 anggota KUD'\ 

Dengan dem1ktan keanggotaas KUD sejak adanya BUUD/KUD pada 

tahun 1973 hingga dewasa 1ni boleh dikata jumlahnya setiap tahun 
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menunjukkan angka kenaikan, sehinnga pada dewasa ini jumlah anggota 

BUUD sukolilo sekitar 25% dari jumlah penduduk Kecamatan Sukol1lo, 

dengan ketentuan setiap anggota KUD membayar/rnemasukkan simpanan 

pokok sebesar Rp. lOOo.oo, ( laporan dari l urah des a Klarnpis l'!gasem, 

lurah desa Mulyorejo dan lurah desa TLnah Kalikedir.~ing}. 

Jumlah tersebut dapat dimasukkan kategori sedang/cukup, mengingat 

matapencaharian penduduk di Kecam~tan Sukolilo adalah beran~ka ragam 

(petani, bakulan, tukang becak, pegawai negeri, ABRI, dan lain seba

gainya.) 

2. 01 Kecamatan Karan9Qil ang 

Dengan berlaku~ya Inpres No.2 Tahun 1978 maka BUUD/KUO di Ke

camatan Karangpilang telah disesuaikan. Oalam arti telah dibentuk 

KUD baru pada tahun 1978 oleh pejabat termasuk pamong desa, dengan 

daerah kerja hanya mel1puti Kecamatan Karangpilang. 

KUD baru ini telah berstatus badan hukum pada tanggal 8 Pe

bruari 1979 dengan Nomor : 4145/BH/II/1979, bahkan lebih dari itu 

KUD Karangpilang telah ditetapkan oleh Direktorat J~nderal Koperas1 

sebagai KUD Model . 

Mengenai struktur organis11si KUO teiah disesuaikan berdasar 

Inpres No.2 Tahun 1978 (dapat di11hat dalam Lampiran IV dari bab 1n1). 

Dalam pelaksanaannya KUD Karangp11ang meneta~kan Unit-unit Kerja/ 

bagian-bagian dan menunjuk Kerala Bagian masing-rnasing sesua1 dengan 

keadaan dan kebutt!h'l.n daerah dan masyarakat dalam Kecamatan Karang

~ilang. 
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Mengenai formasi pengurus berdasarkan Rapat Pengurus pada saat 

pembentukan KUD tanggal 30 Norember 1978 dan yang tsleh disempurna· 

kan dalam rapat tangga1 3 Agustus 1979, maka susunan Pengurus KUO 

Karangr11ang sebagaimana tercantum dalam Lam~)iran V dari bab in1 

{sumber : dari laporan Tahunan KUD Model Karango11ang Kodya Oaerah 

Tingkat II Surabaya, tanggal 9 ~~ret 1980). 

Sebag1an besar pengurus t ersebut talah mempunyai pekerj aan tetap, . 
oleh karena 1tu akt1f1tasnya belum dapat d1curahkan sepenuhnya, se

hingga dengan demikian mereka belum menj~lankan fungsi sebaga1mana 

mest1nya. Bahkan formas1 Manajer pada saat ini dirangka~ oleh Ketua 

II, karena sejak tang~al 1 Mei 1979 Manajer yang lama telah mengun

durkan·dir1. 

Mengena i Manajer dari KUD telah dengan teratur mengikuti kur~ 

sus yang disel enggarakan oleh Kantor W11ay3h Oirektorat Jenderal Ko

peras1 Setempat sejak adanya manajer dari BUUO/KUD yang lama. 

f4engena 1 BUUO tolah pula dibentuk sejak tahun 1978 dengan su-

sunan pengurus yang t~rd1r1 dar1 S orang yang merupakan unsur-unsur 

pemuka masyarakat, dan bertugas sebagai pemb1mbing dan pendorong da

lam pengemban~an serta pembinaan KUD. 

KUO dawasa ini te1ah memrunya1 ~etugas~petugas khusus dalam 

menangani mas1ng-masing fungs1 yana dimilikinya yaitu : 

1. Perkr~ditan 

2. Penyediaan dan penyaluran saran~·sarana produksi,barang· 

barang kep~rluan sehar1-hari dan jasa-jasa lain. 

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produks1. 

4. Ke.~iatan perekonomian lain. 
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Seh1ng~a keempat fungs1 tersebut telah d1laksanakannya oleh KUD. 

Hanya dalam pelaksanaannya KUO Karangpilan~ menetapkan Unit-Unit 

Kerja/bagian·bag1an sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dacrah dan 

masyarakat dalam w11ayah kerjanya. Bagian -bagian tersebut me11put1 

1. Bag ian Perkred1tan 

2. Bag ian Keraj1nan 

3. Bag1an Konsums1 

4. Bag1an Pertanian. 

ln1 dapat d11 ihat dalam lampiran IV dari bab 1n1. 

Mengenai keg1atan diperoleh sumber dar1 Lanoran Tahunan MUD 

Model Karan9pilnng Kodya Daerah T\ngkat II Surabaya,tanggal 9 Maret 

1980, yaitu sebagai berikut : 

Keg1atan KUD Karangp11ang yang dapat dilakukan sarnpa1 dengan saat 1n1 

me11put1 usaha-usaha sebaryai ber1kut : 

a. Penyuluhan SAPRDTAN t~bagi 

1. Penyaluran Pupuk 

Sejak awa1 bulan Januar1 1979 sampa1 dengan akh1r bulan Desem

ber 1979 telah dapat menya1urkan 

a. B1mas 

1) Urea 134.612.,50 kg 

2) TSP 41.384 kl] 

b. Non 81mas 

1) Urea 7.000 k9 

2) TSP . 500 kg . 
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c. 

2. Penxa1uran obat ( Pestfsida). 

a. Simas 

1) Insektisida 1.076 

2) Prodentisida 35,925 

b. Non Bimas 

1) Insektisida 621 

2) Prodentisida 20 

Penlaluran banan makanan 
• 

pokok 

l. Beras ~-~.0. ( ~~rket Operation) 

2. Gula pasfr 

3. Minyak tanah 

Pen~elolaan R:M.U~ 

liter 

kCl 

liter 

or am 

89.378 k9 

200.000 kg 

140.000 k0 
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Kegiatan pengelolaan RMU (Rice Milling Unit) pada saat 1ni terpak

sa mengadakan kerja sama dens:an KUO Nonocolo. Hal ini disebabkan 

oleh adanya serangan hama '"~reng yang berakibat untuk bcberapa 

musim di daerah Karangpilan~J tidak ada panen padi. 

d. PerkrEditan (K.C.K.). 

Mengenai pe1~ksanaan rerkreditan ini dapat dikatakan cukur 1ancar, 

walaupun pJda akhir-akhir ini tung0akan murah sanaat menfngkat 

jumlahnya. 

e. Pengadaan Pangan. 

Oalam rangka 1kut serta memberhasilkan rrogram-program Pemerfntah 

dalam bidang pengadaan pangan, maka KUO Karangpilang selama periode 

musim panen 1978/1979 telah berhasi1 mengumru1kan ~abah dan beras 

sebanyak 100 Ton. 
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f. ~~n91kut1 Penataran 

Guna peningkatan kemampuan pengurus, maka KUO Karangpilang telah 

meng1rimkan Ketua dan '1'1anajernya pada Psnataran-Penataran dan 

Pertemuan-Pertemuan yan~ rnasinoMmasins diselen9garakan antara la-

in : 

1. Tanggal 19 Pebruar1 1979 di Bedali lawang untuk Manajer. 

2. Tanngal 30 April 1979 di Jakarta~ untuk Ketua. 

f4enr.enai hambatan bagi kelancaran kegiatan KUD Karanapilang 

selama tahun 1979 d1sebabkan adanya beberapa faktor, antara lain : 

a. b1dang Penyaluran Barang. 

Sebagaimana diketahui salah satu keg1atan KUD Karanapilang ialah 

menyalurkan atau mendfstr1bus1kan bahan makanan pokok seperti gu

la, beras dan mfnyak tanah. Bahan-bahan tersebut berasal dar1 pa

ra penyalur d1 Surabaya dan oleh KUO Karangpilang selanjutnya 

diteruskan kepada konsumen melalui kios-k1os yang seharusnya ada 

ditiap Desa. Di dalam kenyataannya, oleh karena kios-kios KUD 

dimaksud belum ada. maka KUO mempercayakan peny~luran bahan-bahan 

tersebut lewat para pengecer/waruna-warun~J pracangan di desa-desa. 

Berdasarktn ~ ·engalaman t warunc-warunr:; tersebut tidak dapat meme

nuh1 harapan · KUD~ yaitu pembayaran bahan-bahan yang seharusnya 

dik1r1mkan dua m1nggu sesudah Denerimaan barang, kenyataannya tidak 

dapat dipenuhi. Sebagai akibat dari kelambatan perrbayaran warung/ 

toko kepada KUO fni ~ maka lambat pula pembayaran KUD kerada gros1r 
\ 

d1 Surabaya .. 

Dan pada gil1rannya KUD tidak diperkenankan/t1dak dapat mengambil 

barang berfkutnya. 
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b. Bidanq Permodalan 

Pada saat ini KUD jelas masih kekuran~an permodalan khususnya be-.. 
rupa uana. 

Seperti diketahu1 bahwa modal KUD antara lain dart simpant.n wajib 

para anggota, s~dangkan ternyata sebagian besar dari para anggota 

KUD (! 80%) belum memenuhi kewajibann~a membayar simpanan wajib 

mereka. 

Mengenai perkreditan KCK telah dilaksanakan sejak BUUD/KUO 

pada tahun 1976. Setelah berjalan sekian lama ternyata KCK dapat 

meningkatkan kemamDuan usaha masyarakat D~sa dan meningkatkan 

partisi pasinya dalam pembangunan sekitar 65% (laporan dart Sekre

taris KUD dan Lurah desa \~iyuna). 

Selain itu perk~editan KCK juga dapat mer.ingkatkan jumlah anggota 

KUD, ol eh karena setiap warga Desa yang mendapet KCK secara lang

sung menjadi anggota KUD yang melayaninya, hal ini sesuai dengan 

Inpres No.2 tahun 1978 pasal 8 ayat 2. Namun demiki an tidak boleh 

dilupak:an sifat keanggotaan Koperasi yang sukarela sebagaimana 

t'rcantum dalam Undans-Undanf1 No.l2 Tahun 1967 pasal 6. 

Keanggotaan KUD sejak tahun 1973 {BUUD/KUD) sampai dewasa 

int (KUD) boleh dikata jumlahnya menunjukkan kearah kenatkan. 

\~alaupun jumlah anggota KUD pada saat ini relatif masih belum 

memadai apabila dibandingkan dengan jumlah nenduduk seluruh Keca

matan dar1 22 desa yang terdiri dar1 100402 jiwa sedangkan jumlah 

anggota KUD masih sek1tar 549 oran~~ per1nc1annya dapat d1lihat 

dalam lampiran VI dari bab ini. 
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KUO Karangpilan9 adalah satu-satunya KUD sekodya Surabaya yang 

dttetapkan sebagai KUO model oleh Direktorat Jenderal Koperasi, yaftu 

dengan dfberi keparcayaan dalam tugas untuk menangani penyaluran tiga 

bahan pokok kebutuhan sehari-hari termasuk beras~ gula ~asfr dan 

minyak tanah kepada para Jnggota khususnya dan warga desa/masyarakat 

pada umumnya ; sebagai telah dfuraikan d1 atas mengenaf jumlahnya, 

caranya dan hambatan~hambatannya dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Selafn diberf kepercayaan dalam menangani tugas tersebut~ juga dfher1 

beberapa fasflitas bag1 usaha pengembanoan KUO model tersebut untuk 

penyelenggaraan dan paningkatan berbagai kegiatan perekonomian pe• 

desaan dalam bentuk : 

1. mendapat beb~rapa jenis 

- K.I.K. 

- K.M.K.P. 

~ Kredft dengan jaminan L.V.K.K. 

2. mendapat fasilitas dari Pemerintah sejumlah Rp.SOO.OOO,· 

(1/2 juta rupiah ) dalam menanaani Kredit Candak Kulak. 

K.U.O. model ini sesungguhnya marupakan pilQt projek bagf pemerfntah, 

khususnya dibidang perkoperasian. 

3. Oi K2camatan Wonocolo. 

Dengan berlakunya Inpres No. 2 Tahun 1970, maka BUUD/KUO 

Wonocolo telah disesuaikan secara bertahap~ Oalam art1 BUUD/KUO dar1 

Inpres No.4 Tahun 1973 dengan se~&la kel engkapan organisasi dan mana

gementnya secara langsung menjadi KUD dengan daerah kerja me11put1 

Kecamatan Wonocolo, namun belum berstatus badan Hukum. 
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Kemudian sekitar tahun 1979-1980 di bentuk KUD ~aru oleh warga desa 

termasuk kontak tanf beserta para pamona des~~ yang prosedurenya d1-

sesuaikan dengan Inpres No.2 Tahun 1978. Sehingga baru pada bulan 

Juli 1980 KPD Karan9pilang tersebut berstatus badan hukum dengan ke-

1engkapan organisasi dan manajemennya. 

Sedangkan BUUO berdasarkan lnpres N0. 2 Tahun 1978 yang bertu-

gas sebagai pcmbimbing, pendorong! ~eme1opor renqembangan dan pambi-

naan KUO~ pada dewasa ini sedang dfb~ntuk dan telah dfsusun anggota

nya yang terdiri dari 9 orang unsur-unsur pemuka masyarakat. 

KUO Wonocolo dewasa ini telah mempunyai kelengkapan organisas1 

dan manajemen koperas1 sepert1 

- Rapat an}gota yang memegang kekuasaan tertinggi 

• Badan Pemeriksa yang men~awasi ke~]1atan or0anisasi 

- Pengurus yang menjalankan keputusan-keputusan rapat anggota, 
I yang sehari -hari df 1 ak.sanakan o 1 eh Manajer. 

Manajer dari KUO telah denoan teratur mengikuti kursus yang 

dfselenggarakan oleh kantor Wilayah D'1rektorat Jenderal Koperasf 

setempat sejak adanya manajer dnri 8UUO/KUD yang lama. 

f~ngenai petuga-petugas khusus dalam m~nangan1 masfng-mas1ng 

fungs1 yang dimiliki KUD rada dewasa 1ni masih diran~kap satu dew 

ngan la1nnya. 

Mengena1 kegfatan KUO d~~asa ini berjalan dengan teratur dalam 

arti meneruskan segala kegiatan yang t elah dilaksanakan oleh BUUD/KUD 

yang lama. Sehir.gga keempat fungsi yang d1m11iki oleh KUO te1ah dflak

sanakan yang me11 put1 : 
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a. Perkred1tan 

b. Pengadaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang

barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya. 

c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi 

d. Kegiatan perekonomian lainnya. 
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Bahkan dalam pelaksanaan fungsi pengolahan hasil produksi pada saat 

1n1 telah membantu KUD Karangpilang disebabkan di Kecamatan 

Karangpilang dewasa in1 tidak ada panen padi karena serangan hama 

wereng~ 

Mengenai fungsi perkreditan termasuk Kredit Candak Kulak de" 

wasa 1ni KUD meneruskan segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh 

BUUD/KUD lama. Dan setelah berjalan sekian lama sejak t ahun 1976, 

ternyata Kredit Candak Kulak dapat meningkatkan kemampuan usaha 

masyarakat desa dan meningkatkan part1s1pasinya dalam pembangunan 

sek1tar ~ 40%. Disamp1ng itu boleh dikata bahwa adanya kegiatan 

perkreditan K.C.K. ini juga dapat men1ngkatkan jumlah anggota KUD, 

Hal tersebut disebabkan setiap warga desa yang mendapat K.C.K. lang

sung menjadi anggota KUD yang melayani perkredit'n tersebut. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 8 ayat 2 dari 

Inpres No~ 2 Tahun 1978. Walaupun demikian tidak boleh d1aba1kan ada

nya sifat keanggotaan sukarela bagi setiap koperasi sebagaimana ter

cantum d1 dalam pasal 6 Undang-undang No.12 Tahun 1967. 

Dengan demikian keanggotaan KUD sejak adanya BUUD/KUD pada ta

hun 1973 h1ngga dewasa ini boleh dikata jumlahnya setiap tahun menun· 

jukkan angka kenaikan, walaupun pada dewasa in1 jumlah anggota KUD 

Wonocolo masih kurang dar1 25% dari jumlah penduduk seluruh Kecamatan 

Wonocolo, dengan ketentuan setiap anggota KUD membayar/memasukkan 
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simpanan pokok sebesar Rp.lOOO.· ( laporan dari Ketua KUO Wonocolo) 

Hal tersebut disebabkan masih dipakainya ketentuan yang tercantum 

di dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 1967 ( sifat keanggotaan sukarela ••. 

• • • • • • ) ~ seka 1 i pun sudah ada ketentuan bahw.;~ •• t!ap··warga des a yang 

mendapatkan pelayanen dari KUD menjadi anggota KUD u yang tercantum 

didalam pasal 8 ayat 2 Inpres No.2 Tahun 1978. 

Oalam usaha pengembangan KUD untuk penyelenggaraan dan pening

katan berbaga1 kegiatan perekomian pedesaan bagi KUD Wonocolo telah 

didapat melal ui : 

1. mendapat kredit dengan jaminan L.Y .K. K. 

2. mendapat fasilitas dari Pemerintah sejumlah Rp. 500.000.~· 

(setengah juta rupiah) bagi pelaksanaan Kredit Candak 

Kulak. 

Oemikianlah analisa dari hasil pengumpulan data responden pe

tugas BUUD/KUD dari ketiga Kecamatan di dalam Kotamadya Surabaya~ d1 

mana menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda dalam arti ada yang 

cepat~ sedang dan lambats in1 tergant~~; dari kegiatan serta kelin

cahan dan semangat dari masyarakat setempats termasuk kontak tani, 

pemuka masyarakat dan pamong desanya. 

Namun dem1kian dari ketiga KUD tersebut (KUD Sukolilo, KUD Karang

pilang dan KUD Wonocolo) menunjukkan hasil perkembangan yang t1dak 

jauh eerbeda, baik sejak adanya BUUD/KUD berdasarkan Instruks1 Pre

siden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 sampai dengan adanya 

KUD berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1978. 
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Respo,nden eara ~etani 
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Hasi1 penelit1an lapangan yang datanya di angkat dengan menggu

nakan teknik interview kepada para petani, memberfkan gambaran bahwa 

4t lembaga yang dfdirikan pemerfntah yang dikenal dengan nama BUUO/KUO 

1nf~ telah menunjukkan kegunaannya bagi para petanf. Namun untuk 

baberapa hal fungsi BUUO tersebut perlu ditingkatkan, agar tujuannya 

untuk mengangkat darajat kesejahteraan petani dapat terwujud dalam 

waktu yang tidak terlampau lama. Adanya kenyataan peningkatan has11 

produksi padi itu dapat di lfhat dari tabel berikut inf. 

TABEL I 

HUBUNGAN ANTARA PENGELOLA TANAH OENGAN HASIL PROOUKSl YANG OlPEROLEH

NYA SEBELUM OAri SESUOAH ADA BUUO/KUO. 

PENGElOLA T A.~AH HI\SIL PROOUKSI RATf1 ... RATA 
SEBELU~1 ADA BUUO SEStirJ\H ADA BUUD 

1. Pemflfk t anah dan penggarap 24.24 kwt 27,02 kwt. 
' 

2. Pem111k t anah yang menyewaka1 
.tanahnya secara : 
- Oyotan 29,'i kwt 50,6 kwt 

- taitunan 40 kwt 55 kwt 

- mertelu 

l 
19 kwt 28.3 kwt 

Data dalam tabel tersebut di atas membuktikan, bahwa hasil 

produksi padi pada masa sesudah didirfkan BUUD/KUO rata-rata meningkat. 

Tidak nampak jelas adanya perbedaan peningkatan hasil sawah yang di

kelola oleh penyewa oyotan, tahunan atau mertelu • Tetap1 dari ketiga 
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maeam penyewa itu nampak tanah yang dfsawn secara tahunan mengeluar

kan hasil yang lebih besar dar1 pada penyewaan dengan eara yang lain. 

Kenaikan has11 produks1 padi tersebut ternyata dapat d1n1kmati 

oleh para petani yang mempunya1 tanah garapan luas ataupun petani 

yang hanya memiliki tanah garapan sempit. Tabel berikut in1 menampf1· 

kan data yang membenarkan hal itu. 

TABEL II 

HUBUNGAN Ah'TARf\ LUAS Tl\ii!AH Yl\NG DIGARAP DENGf~N HASil PROOUKSI PADI 

PADA f~ASA SEBELUM D~.N SESUDAH P.Df1 BUUO/KUO. 

LUAS TANP.H HASIL PRODUKSI AATf\-RATA 

! 
SEBELUH ADA BUUO ! SESUDAH ADA BUUD 

1. lepe~pat hekt ar 12 kwt 12 ,.(7 kwt 

2. Setenpah hektar 14,12 b,t 15.35 kwt 

3. Tig~ perempat hektar 13 ~ 1 kwt 13.5 kwt 

4. SA tu ht-k tar/1 e:b i h 17 .9f. k.wt 23,f2 kwt 

Hasil nroduksi rt~di itu dimunqk1nkrm ?tcf.!. nya cpahi1a mereka 

man111k1 modal yt\n~ ~it.anam ditcnrth g~ri'lran merck.~ . 

f-~"9ena1 modal untuk proses pro~.uksi ini ternyat..._; BUUD jupi! ikut ber

peritn dC'n9an mnnber1kan pinjamon kerada pnrn. P\-' tan1. 

llntuk tu~l ini dap~t cti!')el~j~ri nn.ri data d(!l~m tabel br:rikut ini 
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T!'fWL I II 

' SFPEU:i' PPl\ 80UO/ ' SF5l!Qf.f-! M'.f'. ~UUO/ 
r~r.L Pl'-:t'IU fC:"'J' f,~(l~tl ' 

t<lJO (DU·: Pf:P~Efl} 1wn ( l'l?-~ PFPSFtJ} 

1. rnorl~l sr-n<'iri (:~ ,5 r.1 ~f~ 

?.. hut~n~ rl~n~t'n hur.~,. lC ./·1 2,J10 
tfnc.t{l1 

3. P.fM~$ 2r.' ,, f.25 

4. Bl!t.IDJ:1JO - 50 

5. P1njn~~n tt!:noa bunor ~~08 ,. 

~-......J L 
"~~ 

tl'.,f!!h~rrtn. ,VM'l~ c!~p;,t dft~rfk oar1 t~~b0l dtl".t.C~ ~~11lah hrthw~ 

peJtanen fUJliD/KUD ·~~hr:" rcr..vt'lr'f~M m~~l fn'f s:.:nf.at h·,s?.r llrtfn.vi'l bftQ1 

pPre p~tan1 . SG,ir.k :-11d r1kan f!'lllJr/YI!D. tMr,t~ kurnr:!" r';.trf SP.Pf'J"Uh pe

~n1 telah r.l('n~.:-n~t f.cf'!tU-"n r.oc:i:\1 c1C>;r1 PUllr./fft'(l. P:r(l!ca .~':)n!J s~helum 

nya ~enousP.f'tl'!':~r sGnd1r1 ~or.~1 untur usf'l".=! nr·rt'}nhr mfrr-1:~ . ~1n1 

tal~~ mul ~i ccl"'ciert•n·~ mc'rrlcollbtmt~ ro(frl P~:rd\a S·~r~ir1 rl0n9r~n !11M~l 

scl:slun acfel".V~'~ ~IJtm tcrrliH)~t lrb.f~ rl11ri H'% :;c,t;"-!'11 ~'(10<:: I'IOTtin,iam 

u;,r.9 rlenmm bunon tint'!lli " rn~f<'a scb:l?h hrrdid EHliJD/YtJt jtJ"lah ranat.a1 

r.fsat"l~in~ PGrt·:r,;~1f\M! !"or!al k"'rJa bc·ru~a u~ng ~ r-t.IOP/Kt.IO juga 

reny'farkr.n mo~~. l rroduksi y~n9 bf>~'Aijud Mhi t. 1'~..-1. Per1kut 1n1 "~an 

t,nr11 setu t'\~•.:.:1 ynnp l!lr.MU~t rlatl\ tcrt:m~ cr·r:--. 'e~n1 ma,p<'rol('h 

b1b1t f)A.d1. 

http:Ji'tr.n1
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T!'·BEL I\1 

ICLASIFII<I\SI C.f•Rf\ PETAf•II ~FttPfR('LEH fliBIT PADI Pf.Df. ~ASA ~F.BnU~~ DAN 

SESUDAH BUl~/KUO. 

. 
Cf..R/\ MEMPEfmtEH e.UHT P/!01 SF.PELU t.~ l'Dt euuo SESUDAH 1\01\ 8UUO/ 

l(tJ() (rl1m % ) rur. (~1m %) 

1. ~emfl1k1 send1r1 Fi2.5 52~08 

2. Bfml's/Inn~s 25 4.16 

3. Pfnjftm orang lain 12.5 8,33 

4. RUUO/KUO - 35 ,41 
~ 

rn ~ 

Del~m hal penyed1aan b1bft ~arlf. nampeknya eUUD/KUO mas1h 

perlu menfnpkatken us~hanya. Darf tftbe1 df ates menunjukk~n bahwa 

hanya sek1 tftr 35% p~tan1 yAng sudah menikmati peleyanan btbft padj 

~ftri BUUD/kUD. Scdanpkan selebfhnyA mereka mcngusfthakJn send1r1 bibtt 
• 

tersebut b~~t1k dengan cara mengelu~rkansimpanannya scnd1rf atliupun 

dc~an carft berhutang keoa~a orang lain. 

Berbed~ r!ar1 penymiiMn b1b1t p~d1, c:1a1f:l.m hal peng~tiaan pu

puk, BUUD/KUD telah monunjukk~n h~sil usah~ yang lcbth maju. ~bel 

di bawah 1n1 akan manbonerkan MrtanyMn ftu. 
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TfBEL V 

Kl.f~SIFIKr,SI Ct·R!'~ p:"Ff'IJ>EPOtEP PUPUK Pf;DJ". Mf.Sfl 

SE8ELUM 0/'.~1 SESUD/IJ~ f-Df, BUUO/KUO 

CI\R/\ ~!E~ ERCL EH 

PUPUK 

1. mambel1 SGnd1ri 

2. Eimas 

3. BUUO/KUD 

SEB£LUM f,Q,'l RUUO/ 
Ktm (~1m %) 

39,58 

31.25 

SESL!Ol\H r~DI\ BUUD/KUD 
( d1m %) 

35,41 

Seb~gian besar petani atau tepatnya 58a33% petani t e1ah 

mendapat pelayana~ pupuk ~ar1 BUUD/KUO. Kalau dinerhatikan mengcna1 

petan1 y~ng sebe1um ada BUUD/KUD tidak mengenal pupuk se1a1n pupuk 

kandang, maklj setol ah art a BUUO/KUD afla knya me~ka bera 1i h ha 1 uan. 

Cara menyuburkan tanah gar~pan mcreka tidak s~ja me1u1u menggun~kan 

pupuk alam totap1 juga tolah rnamerlukan pupuk buatan. 

Mengon~i jenis parli yang ditnnam ct1 sawah mereka ~ terdapat 

beber~pa var1as1. P~11ng t1ct~k jenis-jcn1s p~d1 tors~but ~apat df~ 

kelompokkan menja~1 dua, y~itu p11di jcnfs unggul yang C'!1fntrodus1r 

pemerfntah dan jonfs padi tradisfonal. Tabo1 bcrikut in1 aknn m~

bfcarakan mengenni 1tom 1n1. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Ti\PEL VI 

W'1SIF!K;~SI V/\Rlft1Tf,S PfiOl YANG DITl\NN':l PAM t'(!,~r. 

SEBELUt'i 0/\~ SESUOMi 1\DP. P.UUD/KUD 
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' SEBEL~ r.o/'. BUUD/!<UO SESUD/\H NJr~ RUUD/J(UO 
{dlm % ) ( d1m % ) 

1. V.U.T.!tf. 

2. P.B. 

3. Pelfta 

4. Jen1s lokal a.1.: 
bengawan s wu 1 u ~ 
cernpo. 1 Mlban~ ~ 
bet1k. wrfjal 

12 ,5 

50 29,17 

14,58 

~lau rl1 ~n~ra beberapa janis padt yang dttan~ para petant 

ttu c!fbedftkan merJadf clua, maka deng~n mud2ih ~apat nampak bafn.fa pllrll 

petan1 yang me~n~ jents p~~1 yan9 ~ftntrodusir pemertntah semak1n 

mem6iak setelah a~~ BUUD/KUD. Somentara ttu padt j&nts lokal yang 

antar~ lain ~1ber1 nama pacit benr,l'wan, cempo, t'-AJlu, betik, l ambllng 

dan wrtjal semek1n jarang dftanam orang. Dart data ~a1am tabel d1 

atas dengan mudZ\h da~t d1ketahu1 penyusutan jumlah pc~nt yang me

nan~ p~~t jents tr~dtstonal ttu. 

Untuk me1enQk~p1 kebutuhan petan1 akan obat pembasmt hama. 

BUUD/kUD juga m3nrl~tang.kan bah~n tersebut wa1aupun ~a1am jum1ah yang 

masih por1u d1t1ngketkan. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

TABEL VII 

Kl/~SIFl~'\Sl CAM ~Et/PEROLEH OP./\T PEMBf;SMl ~!.t1· 

PAO/\ f?ASA SEBELU~t OM~ SESUO:W /\Oi\ BUUO/KUD 

~0. 

CAM ~fiPEROLEH 08!\T 
: PEMBASI!II . ~.AM 

I 
SERELU!-1 /;01\ BUUD/KUO [ SESUO/\H AD.~ BUUD/KUD 

( ~1m %) I ( ~1m % ) 

1. mombeli sond1r1 

2. f.limas/ll'ltl-~S 

3. BUUD/~D 

4. Pcmberfan cuma·-c\.111~ 

5. Tidak pcrnah memakai 

obat 

31,25 

27,08 

41,67 

39,58 

4,1E 

43,75 

8,34 

~lau kita amati data dalam tabel tarsebute ~apat rl1tar1k kes11n 

ba~ 43 ,7~% petan1 telah memperoleh otv.\t panbasmi hema dar1 BWD/ta.ID. 

Para retan1 l~innya mendapat obl!t sanacam 1tu dengan cara manbe11 sen

d1r1 ke k1os-k1os obat ~naman 8~u mem111k1ny~ CCft9~n c~rA lain. 

Keberhas11r.n BUUO/KUD rtalam us;,n~ meningkatk~n taraf hi~up 

petani 1tu tcntunya b~nyak faktor yang turut berpeng~ruh. salah 

. satu f~ktor d1entt.ranya ~d~lah rtiseleng9~rakannya pcnyuluhan pertan1an 

kepada par8 petan1. Dau ~.alAm tabel berikut 1n1 akan mcrMparkan gam .. 

baran jangkauan pc~luhan pertaniAn d1 wfl~ah penulisan 1n1. 
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