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Motto

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermutamalah 
(saperti : berjual-beli, berhutang-piutang dan sebagai- 
nya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah setirang 
penulis di antara kamu raenuliskaAAya dengan benar.

(Q.S Al-Baqoroh - 282)
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BAB I 
P E N D A H U L U A  IT

1 .Permasalahan: Ikatar Selakang dan R-umusannya
Dewasa ini, negara kita tercinta seaang melakukan 

Pembangunan Nasional.Tujuan Pembangunan Wasional telah 
dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu 
ingin mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil 
maupun spirituil berdasarkan Pancasila d-sn UUD 1945.

lintuk melaksanakan Pembangunan Nasional tersebut 
maka pembangunan dilaksanakan secara bertahap dimana se
tiap tahap pembangunan mempunyai tujuan yang sama.Adapun 
tujuan setiap tahap pembangunan adalah:

l.Meningkatkan taraf hidup dan keuejahteraan seluruh 
rakyat;

2#Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangun
an berikutnya.

Denp;an tujuan yang ganda ini dalam setiap tahap perabangun- 
an akan diusabakan agar rakyat segera dapat memperoleh\
manfaat dari hasil pembangunan .yang berupa peningkatan 
kesejahteraan lahir dan batin, sekaligus mempersiapkan 
tahap pembangunan berikutnya.^"

Dirjen Pendidikan Tinegi DEPDIKBUD,UUD 19^5 P-4 
GBHN TAP-TAP MPR 1°83,Bahan Penataran don Bahan "fieferen- 
si Penataran, h.588« ~

1
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Pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan ter
sebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang telah 
digariskan dalam GBHN, yang merupakan TAP N0.II/MPR/1983 
ke dalam :

1.Pola Dasar Pembangunan Nasional.
2.Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.
3.Pola Umum Pembanunan PELITA IV.

Pada saat ini Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh 
Bangsa Indonesia telah mengin^ak Pembangunan Lima Tahun 
( PELITA ) IV.Dalam PELITA IV ini sasaran dititikberatkan 
pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha raenuju swa- 
sembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat 
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri baik industri 
berat maupun industri ringan yang .akan dikembangkan da
lam REPELITA-REPELITA selanjutnya.Berkat kerja keras dari 
pemerintah dan rakyat pada PELITA I dan PELITA II telah 
dicapai hasil-hasil pembangunan yang cukup menggembirakan 
di segala bidang, terutama dalam menciptakan stabilitas 
nasional dan peningkatan produksi serta penghasilan masya
rakat. Kebijaksanaan pemerintah pada PELITA III telah di- 
tentukan bahwa titik berat perhatian harus diletakkan pa
da pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya agar se- 
luruh warga masyarakat terutama mereka yang termasuk go- 
longan ekonomi lemah mendapatkan penghasilan yang layak 
dari pendapatan nasional.Dengan demikian akan menunjukkan 
keadilan sosial sebagai mana yang tercantum dalam sila ke

2
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3

lima dari Pancasila.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga ditegaslcan bahwa 

salah satu tujuan negara kita adalah mewu.judkan kesejah- 
teraan umum.Untuk memacu pembangunan khususnya di bidang 
ekonomi.UUD 1945 pasal 33 ayat 1 secara jelas menyebutkan 
bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha ber
sama berdasarkan asas kekeluargaan.Sesuai dengan penjelasan 
pasal tersebut maka bangun usaha yang sesuai dengan itu • 
adalah koperasi.

Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Pembangunan 
IV) dalam PELITA IV ini tetap menggariskan dengan tegas 
bahwa koperasi harus menjadi sokoguru dan wadah utama ba
gi perekonomian rakyat.Dengan demikian kebijaksanaan ini 
memang benar-benar sesuai dengan isi dan jiv/a Undang-undang 
Dasar 1945 pasal 33 ayat satu, sebab koperasi merupakan ba
ngun perusahaan yang dimiliki oleh para anggotanya sendiri 
serta didirikan untuk kemakmuran anggota.Jadi dapat dikata- 
kan bahwa koperasi mengutamakan kemakmuran masyarakat de
ngan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama ber
dasarkan asas kekeluargaan.

Demokrasi ekonomi dalam bentuk badan usaha koperasi 
tersirat dalam dasar yang dimiliki koperasi indonesia yak- 
ni oleh dan untuk anggota, yang direalisasi dengan diberla- 
kukannya Undang-undang Nomer. 12 Tahun 1967.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan 
bahwa perekonomian indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi
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yang didalamnya terdapat tiga sektor ekonomi yang' penting 
yaitu sektor negara, sektor swasta dan koperasi.Ketiga sek
tor ini diharapkan berkembang secara selaras, serasi dan 
seimbang.Namun kenyataannya perkembangan sektor koperasi 
selalu tertinggal dibandingkan kedua sektor yang lain.Ber- 
hubung dengan itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan 
laju perkembangan koperasi.Usaha pemerintah itu di antara- 
nya meluaskan kemudahan dalam pemberian kredit,menggalak- 
kan koperasi,membentuk kader koperasi, mendirikan akademi 
koperasi d n  sebagainya.Salah satu bentuk kredit yang ada 
ialah Kredit Usaha Tani yang dalam penyalurannya koperasi 
dilibat-kan sebagai pemeran aktif.

Dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan judul 
yang telah disebutkan yang akan dibahas adalah koperasi 
pertanian khususnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan 
pemberian Kredit Usaha Tani yang penyalurannya melalui Ko
perasi Unit Desa.Sedang yang akan menjadi permasalahan 
adalah:

l.Sejauh mana kesejahteraan anggota KUD Makmur da
lam kaitannya sebagai anggota koperasi;

2.Bagaimana pengaruh KUD Makmur terhadap peningkatan 
hasil pertanian di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

3*Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota koperasi 
untuk melakukan pinjaman/pengambilan kredit;

4.Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar 
dengan didirikannya KUD Makmur;
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5

5.Bagaimana prosedur permohonan pengambilam Kre
dit Usaha Tani dan cara-cara pengembaliannya;

6,Bagaimana tanggungjawab anggota dan tanggung 
jawab pengurus terhadap kelangsungan koperasi.

S.Pen.jelasan Judul
Skripsi ini berjudul Peranan KUD Makmur Sebagai Pe- 

laksana Penyalur Kredit Usaha Tani di Kecamatan Sedati Ka
bupaten Sidoarjo Jawa Timur.Peranan yang mempunyai kata 
dasar peran dan mendapat akhiran an mengandung pengertian 
aktifitas yang berkaitan dengan kedudukan seseorang atau 
badan hukum yang.dalam hal ini adalah KUD Makmur.Maka Pe
ranan KUD Makmur adalah aktifitas yang dilakukan KUD Mak
mur. Sebagai pelaksana penyalur Kredit Usaha Tani maka KUD 
makmur adalah salah satu KUD yang mendapat kepercayaan dan 
dalam hal ini harus memenuhi beberapa persyaratan untuk 
menyalurkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia kepada ang- 
gotanya.Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur me- 
nunjukkan lokasi operasional yang terletak di Kecamatan 
Sedati Kabupaten Sidoarjo Jav/a Timur.Jadi secara keseluruh- 
an judul skripsi ini berarti aktifitas KUD Makmur yang men
dapat kepercayaan untuk menyalurkan Kredit Usaha Tani kepa
da anggotanya yang dalam hal ini para petani yang masih 
membutuhkan biaya untuk usaha taninya di Kecamatan Sedati 
Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah operasionalnya.
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3.Alasan Pemilihan Judul.
Judul skripsi ini dipilih dengan alasan bahwa KUD 

Makmur merupakan s?ilah satu KUD yang ditunjuk untuk menya- 
lurkan Kredit Usaha Tani.Dalam rangka mengemban tugas se
bagai penyalur Kredit Usaha Tani, kemungkinan banyak pro- 
blema yang harus dihadapi, sehingga menjadikan dorongan 
untuk mengenai lebih jauh tentang seluk beluk KUD Makmur 
ini dalam menjalankan usahanya khususnya dalam penyaluran 
Kredit Usaha Tani.Seperti diketahui mengembangkan kopera
si merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasi
onal.Oleh karenanya perlu dikembangkan bidang usahanya,dan 
salah satu upa^anya adalah mennnjuk Koperasi Unit Desa 
sebagai pelaksana penyalur Kredit Usaha Tani.Diharapkan 
dengan adanya Kredit Usaha Tani penghasilan petani dapat 
ditingkatkan dan kemakmuran petani dapat terwujut.Selain 
alasan diatas judul^tersebut diharapkan dapat mencerminkan 
ruang lingkup masalah yang dibahas yakni penyaluran Kredit 
Usaha Tani, khususnya di daerah Sedati Kabupaten Sidoarjo.

4.Tujuan Penulisan.
Skripsi ini ditulis dengan tujuan selain untuk 

memenuhi tujuan formil juga terdapat tujuan materiil 
di dalamnya.Yang dimaksud untuk memenuhi tujuan formil ada
lah melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pen
didikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Tu- 
3uan Materiil yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini
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ialah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang Kredit 
Usaha Tani yan^ diberikan Bank Rakyat Indonesia yang pe- 
nyalurannya melalui Koperasi Unit Desa.

Di samping itu diharapkan agar tulisan ini dapat 
dimanfaatkan bagi mereka yang berkecimpung di dunia per
koperasian khususnya Koperasi Unit Desa yang ditunjuk sê - 
bagai penyalur Kredit Usaha Tani*

5.Metodologi.
a.Pendekatan Masalah.

Untuk mendekati semua permasalahan yang menjadi 
obyek skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah riset 
perpustakaan dan riset lapangan (field research).
b.Sumber Data.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, data diperoleh
dari;

1.Buku-buku kepustakaan baik perundang-undangan maupun 
karangan ilmiah seperti yulisan sarjana, buku pedoman dan 
sebagainya.

2,Data lapangan diperoleh dari:
a.Wawancara dengan karyawan Kantor Departemen Kopera

si Kabupaten Sidoarjo*
b.Penelitian pada KUD Makmur di Kecamatan Sedati Ka -* 
bupaten Sidoarjo.

c.V/awancara dengan para petani anggota KUD Makmur.
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c.Prosedur Pengumpulan Data.
Tulisan ilmiah yang membahas masalah ini sangat 

terbatas, maka data lebih banyak dihimpun dari perundang- 
undangan atau peraturan-peraturan dan hasil wawancara.
d.Analisa Data.

Setelah data terkumpul, dianalisa dengan cara me- 
lakukan pemeriksaan secara konsepsional.Yaitu pengertian 
yang mendalam terhadap fakta/data yang ada kemudian dihu- 
bungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang ada di da
lam perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang me- 
ngatur KUD dan KUT.Hasil analisa tersebut dituangKan da
lam tulisan ini.

S.Pertanggung.jawaban Sistematika.
Keseluruhan dari skripsi ini terdiri.atas lima bab 

yang terdiri dari:
Pada Bab I, uraian mengenai pendahuluan yang terdi

ri dari: Latar Belakang Permasalahan; Pen.jelasan Judul; 
Mfetode Penulisan dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban 
sistematika.Sudah selayaknya pada Bab I ini diketengahkan 
Pendahuluan, dimaksudkan untuk mengantarkan bab-bab beri- 
kutnya.

Pada Bab II, akan diuraikan Tinjauan Yuridis Kope
rasi Unit Desa.Bab II ini terbagi dalam dua sub bab.Sub 
bab pertama menuraikan tentang Koperasi Unit Desa itu sen- 
diri yang membahas: Sejarah Singkat Terbentuknya KUD,disu- 
sul dengan penjabaran dasar hukum terbentuknya BUUD/KUD;
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Fungsi KUD.Pada sub bab kedua diuraikan tentang Kredit 
Usaha Tani yang dimulai dari pengertian Kredit Usaha Tani; 
Sejarah Singkat Terbentuknya KUT; Dasar Hukum KUT;Persya- 
ratan penerima Kredit Usaha Tani dan diakhiri dengan tata 
cara permohonan kredit dan pengembaliannya.Dengan mengete- 
ngahkan pengertian, dasar hukum dan hal-hal yang sifatnya 
mendasar dari KUD dan KUT pada bab II ini dimaksudkan agar 
pada saat pembahasan bab-bab berikutnya r.udah diketahui 
masalah yang mendasar dalam penulisan skripsi ini.

Koperasi Unit Desa Makmur di Kecamatan Sedati Ka - 
bupaten Sidoarjo dalarn kaitannya dengan KUT akan dibahas 
pada bab III.Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai seja- 
rah, dasar hukum berdirinya KUD Makmur serta daerah opera- 
sional KUD Makmur yang didalamnya dibahas juga mengenai 
keberadaan BPP KUD serta tugas BPP KUD.

Selanjutnya pada bab XV akan diuraikan tentang pe- 
ngaruh KUT terhadap peningkatan taraf hidup petani di se- 
kitar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Khususnya me
ngenai peranan KUD Makmur sebagai penyalur KUT yang dilan- 
jutkan dengan analisa Statistik yang membahas pengaruh KUT 
terhadap kenaikan produksi padi di Kecamatan Sedati Kabu 
paten Sidoarjo.

Kemudian pada Bab V yang merupakan bab terakhir 
atau penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran ter
hadap keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya.
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TINJAUAN YURIDIK KOPERASI UNIT DESA SEBAGAI BADAN PELAK- 
SANA PEMBERIAN KREDIT USAHA TANI.

1.Koperasi Unit Desa.
a .Pengertian Koperasi Unit Desa.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian
Koperasi Unit Desa alangkah baiknya kolau sebelumnya di-
bahas pengertian koperasi.Kata koperasi berasal dari ba-
hasa asing cooperation yang artinya kerja sama (co berar-
ti bersama-sama, operation berarti beker jo).Menurut arti
istilah cooperation yang berkembang menjadi istilah baha-
sa indonesia kooperasi dan dengan tindang-undang Koperasi
No.79 Th.1958,istilah itu diganti dengan istilah koperasi
yang mempunyai arti tidak terbatas pada pengertian kertja
sama saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas-.Koperasi
dalam arti uraum adalah suatu perkumpulan dari orang-orang
atau badan-badan hukum dengan jalan bekerja sama atas dasar
suka rela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memper-

2baiki kehidupan anggota-anggotanya.
Tentunya pengertian koperasi yang khusus berlaku di 

Indonesia adalah pengertian koperasi yang didalamnya merauat 
ketentuan-ketentuan sesuai dengan jiwa *dan kepribadian v: 
Ba„ngsa. Indonesia .Di. dalam., Undang-undang Pokok-pokok

BAB II

Sagimun MD,Koperasi Indonesia , Pro,yek Penulisan dan 
Penerbitan Buku/Majalah' "Umum dan Profesi .Depdikbud, Jakarta . 
1983,h.2.

10
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Perkoperasian yaitu Undang-undang Nomer 12 Tahun 1967 
pasal 3 disebutkan pengertian koperasi yaitu organisasi 
ekonomi rakyat yang berwatak sosial, berangrrotakan orang- 
orang atau badan hukum - badan hukum koperasi yang meru
pakan badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan 
ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekelu
argaan.

Dari difinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di 
dalam koperasi indinesia terdapat unjjur-unsur yang khas 
yakni: -Merupakan kumpulan dari orang-orang/badan hukum 

bukan merupakan kumpulan modal seperti halnya PT 
atau NV yang merupakan asosiasi modal.
-Dalam menjalankan usahanya yang dilakukan secara 
gotong royong dan suka rela, masing-masing anggota 
mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama.
-Dalam kegiatan yang dilakukan koperasi indonesia 
harus didasarkan kesadaran para anggota sehingga 
di dalamnya tidak terdapat unsur paksaan.
-Bahawa kerja sama tersebut didasarka atas kepen- 
tingan bersama dalam suatu lingkungan guna meme- • 
nuhi kebutuhan.
Dari pengertian koperasi tersebut khususnya kopera

si indonesia, maka Koperasi Unit Desa dapat dirumuskan 
sebagai wadah kerjasama yang memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat di dalam pengertian Koperasi Indonesia yang ada 
di wilayah desa.

Instruksi Presiden Nomer 4 Tahun 1973 dan Instruksi 
Presiden Nomer 2 Tahun 1978 Yang mengatur BUUD/KUD tidaklah
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secara tegas menyebutkan pengertian Koperasi Unit Desa 
itu sendiri.Tetapi dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Lampiran 
Inpres No.2 Tahun 1978 dapat ditarik kesimpulan apa yang 
dimaksud dengan Koperasi Unit Desa.Yaitu suatuwadah orga- 
nisasi dan pengernbangan bagi berbagai kegiatan ekonomi 
di wilayah desa yang merupakan kesatuan ekonomi terkecil 
dari kerangka pembangunan desa.

-Di dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 
Nomer 609/Kp/X/1979 pengertian Koperasi Uni!; Desa secara
tegas baru disebutkan yakni dalam pasal 7 yang berbunyi: 
ti
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang 
merupakan wadah bagi pengernbangan berbagai kegiatan eko
nomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan 
untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta mgmberikan 
pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan.*

Dengan demikian sejak berlakunya Inpres Nomer 2 
Tahun 1978 dan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 
Nomer 609/Kp/X/1979 maka pengertian Koperasi Unit Desa 
menjadi jelas dan pengertian tersebut sejalan dengan penger
tian Koperasi Indonesia pada umumnya.

b.Se,jarah Singkat Terbentukn.ya Koperasi Unit Desa.
Telah diketahui bahwa pengertian KUD secara jelas

baru disebutkan di dalam Inpres Nomer 2 Tahun 1978,teta-
pi tidak demikian halnya adanya KUD itu sendiri.KUD pada
awal mulanya adalah organisasi yan;;; semata-mata pendukung
BIMAS dengan struktur BUUD dan KUD yang belum terpisahkan.
Dengan demikian sejarah terbentuknya KUD tidak lepas dari
BUUD karena BUUD dan KUD pada mulanya merupakan satu struktur^
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Pertumbuhan dan perkembangan K.UD/BUUD dimulai dengan 
terbentuknya BUUD/KUD pada tahun 1971 Jogjakarta yakni 
suatu wadah yang dianggap tepat untuk aiembongun sektor per
tanian yang benar-benar merupakan milik petani sebagai ga- 
bungan usaha koperasi-koperasi pertanian yanp; telah ada da- 
lara suatu wilayah unit desa .BUUD/KUD pada saat itu aiarahkan 
pada usaha yang bergerak di bidang pertanian yang mengutama- 
kan masa la h penman.Karena bidong usaha aiarahkan pada bidang 
pertanian maka kegiatan tersebut cendcrung dilakukan di dae
rah pedesaan.

Sejak dikeluarkannya Inpres Nomer 2 Tahun 1978,maka 
BUUD bukan lagi menjadi bentuk antara bagi KUD, meleinkan 
dipisahkan dari struktur KUD sehingga BUUD mempunyai bentuk 
sendiri sebagai badan pembimbing,pentiorong,pelopor pengem- 
bangan dan pembina KUD.Maka BUUD/KUD yang semula menjadi 
organisasi yang semata-mata mendukung program BIMAS kemu- 
dian KUD beri.embang menjadi suatu pusat pelayanan pereko
nomian pedesaan yang mencakup seluruh kegiatan yang menjadi
pokok atau dasar kehidupan rakyat seperti pertanian,kerajin-

xan,peternakan dan sebagainya.
Pada tanggal 27 Maret 1984 presiden Republik Indone

sia mengeluariian instruksinya yakni INPRE3 Nomer 4 Tahun 
1984 yang mengatur tentang Pembinaan aan Pengernbangan Kope
rasi Unit Desa (KUD).Inpres ini menggantii.an INPRES No.2

13

*•'Sri Woelan Asis, Aspek-aspel. Hukum KUD Dalam Gerak 
Pelaksanaannya ̂ Alumni ,Bandung, i y m , h. ^.
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Tahun 1978.
Dengan dikeluarkannya Inpres Nomer 4 Tahun 1984 

maka pengembangan Koperasi Unit Desa menjadi lebih luas, 
yang berarti penyempurnaan baik organisasi, usaha dan 
status sebagai organisasi rakyat yang terdapat dalam kesa- 
tuan Unit Desa ditingkatkan.Inpres No.4 Tahun 1984 terse
but dilengkapi dengan lampiran yang merupakan pedoman pem-.‘ 
binaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) yang di 
dalamnya memuat antara lain:

a.Tujuan diadakan pembinaan dan pengembangan KUD,
b.Sasaran pembinaan dan pengembangan KUD,
c.Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan KUD 

dan pedoman yang lain untuk pembinaan dan pengembangan 
Koperasi Unit Desa (KUD)•

c«Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Unit Desa.
Berbicara tentang dasar hukum pembentukan Koperasi 

Unit Desa tidak dapat terlepas dari dasar hukum pembentukan 
koperasi pada umumnya.Dengan mengetahui dasar hukum pemben
tukan koperasi pada umumnya akan diketahui tata urutan 
yang mendasarinya.Tentunya dalam hal ini adalah peraturan*. 
peraturan yang lebih tinggi yang mendasarinya.

Demikian juga halnya dengan pembentukan Koperasi 
Unit Desa maka dasar hukum koperasi yang dalam hal ini
merupakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya juga 
merupakan dasar hukum baginya.Adapun dasar hukum koperasi
diatur dalam:

a.Undang-undang dasar 1945, khususnya yang tercantum 
dalam pasal 33 (1) yang berbunyi bahwa perekonomian
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disusun sebagai usaha bersaraa berdasar asas kekeluar- 
gaan.Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.Kope
rasi inilah yang dimaksudkan dengan bangun perusahaan 
yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Homer II/MPR/
1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, sebagai
mana tercantum dalam Bab IV bagian yang raerabahas Bidang
Ekonomi nomer 8 sub c menyebutkan bahwa:
Dalam pelaksanaan pembinaan koperasi yang diutamakan 
pada Koperasi Unit Desa dan Koperasi primer lainnya, 
perlu dilanjutkan pula pembinaan koperasi fungsionil 
seperti koperasi buruh dan karyawan perusahaan,Pega- 
wai Negeri,Mahasiswa dan sebagain^a hingga koperasi 
makin memasyarakat dan membudaya.

c.Undang-undang Nomer 12 Tahun 1Q67 tentang Pokok-pokok 
Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu mengenai per
koperasian di Indonesia yang memuat:antara lain:
a.Landasan-landgsan Koperasi,
b.Pengertian dan fungsi koperasi,
c.Asas dan sendi dasar koperasi,
d.Peranan dan Tugas Koperasi,
e.Struktur Organisasi Koperasi,
f.Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi,
g.Lapangan Usaha,Perraodalan dan Sisa Hasil Usaha Koperasi,
h.Kedudukan Hukum Koperasi,
i.Peranan Peraerintah.

4.Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, op.cit.,h.l?Q.
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Sedang.landasan yang merupakan dasar hukum khusus untuk 
BUUD/KUD yang merupakan peraturan pelaksana dari peratur- 
an-peraturan diatas khusus untuk BUUD/KUD antara lain:

a.Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1973 
tentang Unit Desa.

b.Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1978 
tentang Badan Usaha Unit Desa / Koperasi Unit Desa 
(BUUD/KUD).

c.Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 
tentang Pembinaan dan Pengernbangan Koperasi Unit Desa 
(KUD).

Ketiga Instruksi Presiden inilah yang merupakan dasar hukum 
berlakunya Koperasi Unit Desa (KUD).Ketiga Instruksi Presi
den tersebut juga berlandaskan pada peraturan yang lebih 
tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1967.

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut di- 
keluarkan beberapa peraturan pelaksana sebagai dasar hukum 
bagi kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Instruksi 
presiden tersebut, yakni berupa Surat Keputusan Menteri,
Surat Keputusan Bersama dan Instruksi Menteri sebagai per
aturan pelaksana Instruksi Presiden tersebut.Untuk Inpres 
Nomer 4 Tahun 1984 mempunyai pedoman pelaksanaan antara 
lain : 1.Keputusan Menteri Koperasi Nomor 84/M/K/KPTS/1984 

tanggal 15 Juni 1984 tentang Pembinaan dan Pengem- 
bangan KUD.

2.Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan

16'
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dan Gubernur Bank Indonesia.
Nomor : 120 a/M/KPTS/VIII/1984,
Nomor ; 899A/KMK.01/1984.
Nomor : 17/12/KEP/GBI
tanggal 28 Agustus 1984 tentang Pembinaan dan Pengem
bangan Permodalan Koperasi Unit Desa (KUD)#

3#Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Kepala Badan
. ..... . 88/DK/KPTS/VI/1984tlrusan Logxstik Nomor kEp -35VK^/06/ 'l^SS tanggal

25 Juni Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pengadaa^
Pengolahan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan J>angan
Melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

4.Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Menteri Ferin- 
. . . 118/M/KPTS/VIII/1984dustnan Nomor 280/m/SK/S/1984 tanggal 9 Agus
tus 1984 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembang
an Koperasi Unit Desa (KUD) di Bidang Industri 

^•Instruksi Menteri Koperasi Nomor 05/M/INST/VI/1984 
tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa 
(KUD).

6*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 
tanggal 22 Juni 1984 tentang Pembentukan Badan Pem
bimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (KUD). 

7#Instruksi Menteri Pertanian Nomor 04/INST/DL.350/7/
1984 tanggal 6 Juli 1984 Tentang Pelaksanaan Pembinaan 
dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

8.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
06 I/10/MPE/1984 tanggal 14 Juni 1984 tentang pening^ 
katan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa
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(KUD) di Bidang Pertambangan dan Energi.
9.Instruksi Menteri Perdagangan Nomor 19/INST/VII/1984

tanggal 6 Juli 1984 tentang Bantuan Dalam Pelaksanaan 
Pembinaan dan Pengernbangan Koperasi Unit Desa (KUD)
dalam Kegiatan Perdagangan.

10.Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/IN5T/M/1984
tanggal 9 Juli 1984 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengernbangan Koperasi/Koperasi Unit Desa di Bidang
Pekerjaan Umum.

11.Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM5/HK.101/Phb.
1984 tanggal 15 Juni 1984 tentang Pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pe-
ngembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

l£.Instruksi Menteri Transmigrasi Nomor INS.200/MEN/1984 
tanggal 28 Juni 1984 tentang Peningkatan Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengernbangan Koperasi Unit Desa (KUD)
di daerah transmigrasi.

13-Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
5/U/1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang Pendidikan Per-
koperasian.

14.Instruksi Menteri Penerangan Nomor 04/INST/MENPEN/1984 
tanggal 25 Juli 1984 tentang peningkatan Pelaksanaan 
Penerangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dari dasar hukum yang terjabar di atas terlihat bahwa per- 
aturan-peraturan tersebut diatas tidak hanya dikeluarkan 
oleh Departemen Koperasi saja yang dalam hal ini departemen 
yang menangani Koperasi Unit Desa, tetapi juga peraturan-
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peraturan yang dikeluarkan oleh departeraen-departemen la- 
innya.Mengingat bahwa usaha untuk teru3 menumbiihkan dan 
memperkuat koperasi bukanlah semata-mato tugas Departemen 
Koperasi belaka, tetapi merupakan tugas nasional yang ha
rus dilakukan oleh semua pihak, oleh seluruh lapisan ma- 
masyarakat.Dalam raenumbuhkan dan memporkuat koperasi maka 
yang perlu diusahakan ialah agar koperasi benar-benar me
rupakan ^erakan yang berasal dari masyarakat sendiri.Untuk 
itu perlu terus menerus kesadaran dan kepercayaan masyarakat 
bahwa melalui koperasi kesejahteraan mereka dapat ditingkat- 
kan.

Melalui serangkaian kebijaksanaan yang merupakan da
sar hukum seperti tersebut di atas, maka hendaknya dijadikan 
pedoman untuk melaksanakan pembinaan dan pengernbangan koperasi 
unit desa (KUD) secara khusus,terpadu dan terkoordinasi di 
berbagai bidang usaha ekonomi yang diperkirakan mampu dilaksa- 
nakan oleh Koperasi Unit Desa.

d.Fungsi Koperasi Unit Desa.
Fungsi s6atu benda/orang/lembaga, erat kaitannya de

ngan kedudukan/jabatan dan tugas benda/orang/lembaga tersebut 
dalam raenyelenggarakan sesuatu.Demikian halnya juga dalam 
membicarakan fungsi KUD, erat hubungannya dengan kedudukan, 
tugas dan jabatan Koperasi Unit Desa dalam membangiin pereko
nomian di pedesaan.

Kedudukan Koperasi Unit Desa dalam pembangunan per
ekonomian di pedesaan adalah sebagai organisasi ekonomi 
yang merupakan v/adah bagi pengernbangan berbagai kegiatan

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN KUD MAKMUR SEBAGAI BADAN PELAKSANA PENYALUR 
KREDIT USAHA TANI DI KECAMATAN SEDATI 
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

M. FARID IRYANTO



20

ekonomi masyarakat desa.Sesuai dengan kedudukan yang di- 
sandang tersebut, tugas Koperasi Unit Desa adalah sebagai 
pusat pelayanan kegiatan perekonomian di pede-saan.

Inpres No.2 Tahun 1978 (pasal 4 Lampiran Inpres 
No.2 Tahun 1978) menyatakan bahwa koperasi Unit Desa seba
gai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian di peT 
desaan mempunyai fungsi:

a.Perkreditan,
b.Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, ba- 
rang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya,

c.Pengolahan dan pemasaran hasil produksi,
d.Kegiatan perekonomian lainnya.

Meskipun Inpres No.2 Tahun 1978 telah dicabut^seka- 
ligus digantikan dengan Inpres No.4 Tahun 1984,tetapi In
pres No.4 Tahun 1984 tetap mencantumkan fungsi KUD yang 
pada dasarnya sama dengan yang dimuat dalam Inpres No.2 
tahun 1978, hanya saja gda.'sedikit penambahan. Fungsi KUD

menurut Inpres No.4 Tahun 1984 terdapat dalam Bagian Keti
ga Pasal 4 (6) yang berbunyi bahwa kegiatan pelayanan KUD 
meliputi :

a.Perkreditan, simpan pinjam, dan pertanggungan kerugi- 
an;

b.Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, ke- 
butuhan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya;

c.Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi;
d.Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh
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anggota.
Setelah mengetahui fungsi KUD maka dapat disimpul- 

kan bahwa KUD merupakan salah satu sarana untuk kegiatan 
perekonomian di pedesaan yang mempunyai peranan penting 
dalam rangka pembangunan negara kita.Peranan penting yang 
dimiliki oleh KUD didasarkan pada potensi yang ada di ting- 
kat pedesaan yang dalam hal ini sebagian besar merupakan 
potensi pertanian.

Sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekono
mian di pedesaan yang mempunyai fungsi seperti tersebut 
di atas maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik- 
baiknya kepada warga desa/anggotanya, Koperasi Unit Desa 
mendirikan sarana-sarana pelayanan di wilayahnya. Sarana- 
sarana pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan da- 
yaguna dan hasil^una bagi warga desa atau anggota Koperasi 
Unit Desa.Yaitu dengan cara membentuk kelompok berdasarkan 
kegiatan ekonomi yang ada.Yang dimaksud dengan kelompok 
yang didasarkan pada kegiatan ekonomi, misalnya kelompok- 
kelompok usaha tani, industri/kerajinan perdagangan dan 
sebagainya.Dengan catatan bahwa anggota KUD dapat masuk 
ke dalam lebih dari satu"kelompok kegiatan ekonomi sesuai 
dengan bidang usaha yang dikelola.

Fungsi perkreditan yang dilaksanakan oleh KUD meru
pakan salah satu tugas usaha dari KUD.Adapun tujuan dilak- 
sanakannya fungsi perkreditan ini diantaranya diharapkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN KUD MAKMUR SEBAGAI BADAN PELAKSANA PENYALUR 
KREDIT USAHA TANI DI KECAMATAN SEDATI 
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

M. FARID IRYANTO



bisa memberikan pelayanan kredit pada anggota masyarakat 
pedesaan dalam raeningkatkan partisipasin/a dalam pemba
ngunan.Seloin itu juga bertujuan unhuk rnonunjang kelancar- 
an pertumbuban perekonomian pedesaan dengan mengatasi fak- 
tor-faktor penghambat pertumbuban perekonomian pedesaan 
seperti ijon dan pelepas uang dengan bunga ./ang tidak wa- 
jar.5

Sumber dana bagi kegiatan .fungsi. perkreditan JCUD 
antara lain^:

a.Dana sendiri dari sumber simpanan dan hasil usaha
KUD,

b.Modal dari tabungan masyarakat yang perlu ditingkat- 
kan dalam rangka memperbeoar swadaya KUD*

c.Bantuan modal dari pemerintoh termasuk Bank Milik 
Negara,

d.Bantuan modal dari luar negcri,
e.Sumber-sumber dana lain, sepanjang tidak bertentang- 
an dengan ketentuan yang berlalcu.
Dalam menjalankan fungsi perkreditan ini sejak tahun

1984 Koperasi Unit: Desa telah dipercaya untuk melaksanakan 
program Kredit Usaha Tani Untuk Tntensifikasi Padi dan Pa
lawija.Hal tersebut didasarkan saat diadakan sidang Kabinet 
EKUIN pada tanggal 1 Agustus tahun lH84,Bapak presiden RI 
telah memberi petunjuk bahwa mulai musim tanam 198-4-/1985 
atau paling lambat musim tanam 1985 pola kredit Bimas akan

22

^Sri V/oelan Asis, op.cit, ,h,77i.

6Ibid.
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clihentikan.Bagi petani yang masih meinbutuhkan kredit un
tuk usaha taninya,pemerintah menyediukan kredit yanp; di-

7salurkan rnelalui Koperasi Unit Desa.
Mengenai Program Kredit Usaha Tani Untuk Intensi

fikasi Padi dan Palawija ini, fungsi perkreditan dalam 
Koperasi Unit Desa diharapkan dapat berperan aktif seba
gai pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang ada.Dengan me
laksanakan fungsi perkreditan tersebut,Koperasi Unit Desa i y
turut membantu program pemerintah yang salah satunya ada-..; 
lah meningkatkan taraf hidup para petani dengan jalan me- 
nyalurkan Kredit Usaha Tani.Kredit yang disalurkan mela*. 
lui Koperasi Unit Desa tersebut berasal dari Bank Rakyat 
Indonesia (BRI).Kredit semacam ini disebut kredit usaha 
tani untuk intensifikasi padi dan palawija.Kredit terse
but hanya disediakan untuk para petani yang benar-benar 
meraerlukan untuk membiayai usaha taninya.Pemberian kredit 
ini dilakukan secara tunai dan harus dimanfaatkan untuk 
pelaksanaan program peningkatan produktifitas tanaman pa
di dan palawija melalui intensifikasi.
2.Kredit Usaha Tani. i t >
a .Pengertian Kredit Usaha rTani-.

Kredit Usaha Tani yang disingkat KUT adalah salah 
satu kredit yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa 
di-samping kredit-kredit lain yang diperuntuklcan bagi 
petani / kelompok tani yang masih meinbutuhkan kredit,kare-

23

7'Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian, K?e- 
dit Usaha Tani,Jakarta, 1086, h.l.
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na untuk pola kredit Bimas untuk intensifikasi padi dan 
palawija sudah dihentikan.

Untuk lebih (jelasaya marilah kita menin;jau penger
tian Kredit Usaha Tani seperti ,/ang disebutkan dalam Kepu
tusan Bersama Dirjen Bina Usaha KoperasitDireksi BRI dan 
Direksi Perum PKK Nomor: 130/BUK/SKB/V/1985,

B-170-Dir/1^85
16/KPTS/PKK-I/V/1985 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Toni Untuk Intensifikasi 
Padi dan Palawij.n Melalui KUD yanr terdapat dalam pasal 
1:1 yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan KUT untuk 
Intensifikasi Padi dan Palawi,ja melalui KUD adalah kredit 
yang diberikan kepada KUD oleh BRI yang diteruskan kepada 
petani atau kelompok tani yang benar-benar memerlukan dalam 
rangka meningkatkan produktifitas usaha taninya.

Adanya KUT ini karena pola kredit Bimas yang selum- 
nyaada, mulai musim tanam 1985, kredit Bimas untuk inten
sifikasi padi dan palawija dihentikan.Adapun maksud dan 
tujuan pengadaan KUT melalui KUD adalah dalam rangka pe- 
merataan dan pelestarian peningkatan produksi padi dan pa-

olawija sefcaligus meningkatkan pendapatan petani di pedesaan?

QDepartemen Pertanian,Kredit Usaha Tani dan Persya- 
ratan Minimal Intensifikasi, Jakarta"! 1986, h.5..
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Bagi para petani yang masih memerlukan kredit untuk inten- 
sifikasi padi dan palawija dapat memperoleh melalui Kopera*- 
si Unit Desa yang ditunjuk/terpilih.

Kredit Usaha Tani disediakan bagi petani pelaksana 
intensifikasi tanaman pangan yaitu padi dan palawija*Tanam
an;.. pangan yang dimaksud adalah padi dal palawija baik yang 
ditanam secara tumpang sari pada lahan lama, bukaan baru 
atau sebagai tanaman sela perkebunan tetapi yang tidak ter- 
masuk Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan program 
Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR).

Kredit ini dapat diberikan kepada petani atau kelom
pok tani yang pada dasarnya berupa uang tunai.Apabila petani 
atau kelompok tani tersebut menghendaki kredit yang berben- 
tuk natura (berbentuk pupuk, benih atau obat-obatan dan se- 
bagainya) maka Koperasi Unit Desa yang ditunjuk tersebut 
dapat memohon pertimbangan Bupati atau ketua pelaksana Bi
mas Kabupaten. Mengenai jumlah kredit yang diberikan dise- 
suaikan dengan kebutuhan petani/kelompok tani.Dengan demi- 
kian jumlah besarnya kredit yang diterima petani/kelompok 
tani mungkin akan berbeda dengan permohonan yang diajukan.

Bagi petani yang mengajukan permohonan kredit diha- 
ruskan menyerahkan jaminan/agunan kepada pemberi kredit, 
yang dalam pelaksanaannya jaminan tersebut diserahkan kepa
da Koperasi Unit Desa. Jaminan/agunan yang diserahkan dalam 
hal ini dapat berupa surat bukti pemilikan barang baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan ca-
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tatan surat bukti pemilikan barang tersebut belum dija- 
dikan jaminan/agunan untuk kredit lainnya.Jaminan/agunan
juga bisa berupa kesanggupan menyerahkan sebagian hasil
produksi padi/ dari tanaman yang dibiayui dengan kredit
sebut.

Pencairan kredit oleh petani/kelompok tani dapat 
dilaksanakan setelah pengurus Koperasi Unit Desa bersama 
ket ua kelompok tani melakukan pemeriksaan dan penilaian 
atas kelayakan kredit yang diajukan oleh petani/kelompok 
tani,jaminan/agunan yang disediakan setelah berkonsulta- 
si dengan BRI Unit Desa di daerah yang bersangkutan.Kon- 
sultasi dengan BRI Unit Desa dimaksudkan untuk memeriksa 
apakah petani yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan.

Kredit direalisasi pada tempat dan jadwal yang te- 
lah disepakati antara pengurus KUD dengan ketua kelompok 
tani sesuai dengan rencana kebutuhan kredit yang telah di* 
setujui.Pengambilan kredit dilokukan oleh petani yang ber
sangkutan dan tidak boleh diwakilkan.Sedang untuk petani 
yang pengajuan permohonan kreditnyn melalui kelompok tani, 
bila pengambilan lcreditnya tidak dapat dilakukan sendiri 
dapat dilakukan oleh ketua kelompok tani berdasarkan surat 
kuasa yang dibuat oleh petani yang bersangkutan.

Bentuk kredit ini mempunyai suku bunga yang relatif 
kecil yaitu ditetapkan sebesar 12 persen per tahun atau . 
satu persen per bulan.Dalam suku bunga: kredit tersebut 
sudah termasuk marge/fee Koperasi Unit Desa sebesar dua 
persen dan premi Perum PKK sebesar 1,5 persen per tahun*
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Marge/fee KUD dimaksud’.akan dibayar terlebih dahulu sebe- 
sar 1 persen dari realisasi kredit kepada petani atas be- 
ban BRI cabang setempat dan akan diperhitungkan kemudian 
setelah ada pembayaran kembali dari KUD ke BRI.

Kredit yang dipinjam dapat dikembalikan secara 
angsuran, baik dalam bentuk tunai dan atau natura dari ha- 
sil penjualan tanamannya. Kredit h<-;rus sudah dilunasi pa
ling lamttat 7 (tujuh) bulan terhitung sê jak petani atau 
kelompok tani menerima kredit.

b,Se.iarah Singkat dan Dasar Hukum Kredit Usaha Tani.
Sebelum musim tanam 1985i pemerintah menyediakan 

kredit bagi para petani peserta program Bimas. Penggunaan 
kredit yang diberikan kepada petani peserta program Bimas 
ini menjadi tanggung jawab petani yang bersangkutan deng- 
an mendapat bimbingan dari aparatur Bimas. Kredit untuk 
mendukung program Bimas ini berasal dari Bank-Bank peme
rintah yang telah ditunjuk, dengan penang{.'jung jawab Bank 
Indonesia. Kredit semacam ini diberikan kepada paca petani 
dalsm rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pang- 
an •

Pada saat Sidang Kabinet bidang EKUIN tanggal 1- 
Agustus 198̂ ., Bapak Presiden Republilc Indonesia telah mem- 
berikan petunjuk bahwa mulai musim tanam 198^/^985 atau 
paling lambat pelaksanaan musim tanam 1985* pola kredit 
Bimas untuk Intensifikasi padi dan palawija dihentikan*
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Sebagai langkah selanjutnya dari petunjuk Bapak 
Eresiden tersebut, Menko EKUIN dan Pengawas Pembangunan 
dalam suratnya tanggal 4- Januari 1985 No.S-01/M.EKUIN/
1985 telah menetapkan nama kredit untuk membiayai inten- 
sifikasi tanaman padi dan palawija yaitu Kredit Usaha Ta
ni melalui Koperasi Unit Desa. Kredit Usaha Tani ini ada?* 
lah kredit yang diperuntukkan bagi para petani yang masih 
memerlukan kredit untuk intensifikasi padi dan palawija. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Intensifikosi komoditi 
padi dan palawija adalah intensifikasi komoditi padi dan 
palawija sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Keputu- 
san Menteri Pertanian No.18/SK/MENTAN/Bimas/I/1985 tang
gal 31 Januari 1985 tentang: Rencana Intensifikasi Padi, 
Palawija dan Sayuran tahun 1985/1986.^

Latar belakang diadakannya Kredit Usaha Tani ini 
didasarkap pada kenyataannya dihadapi bahwa berdasarkan 
hasil perkreditan Bimas yang dilakukan oleh Tim Ahli Bi
mas di propinsi Sumatra Barat, Sumatra Selat.an, Jawa Ba- 
rat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat 
pada akhir tahun 1984- yang lalu disebutkan bahwa sebanyak 
25 persen dari petani masih membutuhkan kredit untuk mem
biayai usaha taninya. Selain itu atas dasar pengalaman 
dalam pelaksanaan masa tanam masa tanam yang lalu menun- 
jukkan bahwa pengembalian kredit tidak menggembirakan dan

28

-'Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian',op.cit.,h.l  -----
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tunggakan semakin membengkak, sehingga padn gilirannya 
petani tersebut tidak boleh/ixî iak d.»pat memperoleh kredit 
lagi dari Bank pelaksana maupun dari Koperasi Unit Desa.

Atas dasar kedua hal tersebut pemerintah mengang- 
gap perlu meninjau kebijaksanaan yang boru demi kelang- 
sungan pembangunan khususnya dal am memperfcahankan swa- 
sembada pangan yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia* 

.Mengenai dasar hukum Kredit Usaha Tani ini tidak 
bisa terlepas dari landasan hukum pemerintah dalam melak- 
sanakan kebijaksanaan untuk memberikan bantuan fasilitas 
kredit kepada Koperasi Unit Desa yang dalam hal ini dian- 
taranya :
1.Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan
Gubernur Bank Indonesia Nomor: 610/Kpb/X/1979< tanggal

~12/8/Kep/GBI
9 Oktober 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemberian Ban
tuan Fasilitas Kredit Kepada Kdperasi Unit Desa.
2.Pedoman Bersama -.'Dirjen- Koperasi dan Direksi Bank Rak-
yat Indonesia Nomor 1290/DK/A/X/1979 tentang Pemberian

25-Dir/107i979Fasilitas Kredit Kepada Koperasi Unit Desa.
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1981, tentang Pendirian Perusahaan Uinum Pengembangan Keu- 
angan Koperasi.

Ini semua adalah landasan hukum yang sifatnya umum 
yang mengatur mengenai kebijaksanaan pemerintah tentang 
pemberian kredit/pemberian bantuan fasilitas kredit kepa
da Koperasi Unit Deca. Sedan# landasan Ilukum yang khusus 
mengatur mengenai kredit usaha tani adwloh :

29
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1.Surat Menko EKUIN No.S.01/M,EKUIN/1985 tanggal 4- Janu- 
ari 1985 tentang Petunjuk Presiden Tentang Kredit Usa
ha Tani Melalui Koperasi Unit Desa (KUD)

2.Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Nomor:83/ 
BUK/III/1985, tanggal 30 Maret 1985 Tentang Petunjuk 

.. Pelaksanaan Kredit Intensif ikasi Padi dan Palawija Me
lalui KUD.

3.Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor:S.65-KTN/3/1985 
tanggal 30 Maret 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penya 
luran Kredit Usaha Tani Melalui Koperasi Unit Desa Untuk In 

! tensifikasi Padi dan Palawija Masa Tanam 1985.
^.Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, 
Direksi Bank Rokyat Indonesia, Dircksi Pcrusahaan Umum 
Pengeinbangan Keuangan Koperasi 
Nomor 130/ BUK /SKB/V/1985,
Nomor B-170-])ir/1985,
Nomor 16 / ICPTS / PKK-I / V / 1985, tanggal 22 Mei 1985, 
tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani Intensifi- 
kasi Padi dan Palawj.ja Melalui Koperasi Unit Desa.

5-Surat MENKO EKUIN Nomor S-09/M.EKUIN/1986 tertanggal 
27 Februari 1986 tentang Petunjuk Presiden Tentang Kret* 
dit Usaha Tani Melalui Koperasi Unit Desa (KUD)• 

dan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan peraturan 
pelaksana dari kegistan Kredit Usaha Tani baik peraturan- 
peraturan yang setingkat dengan peraturan diatas maupun 
peraturan yang berada dibawahnya/peraturan yang, mempunyai 
tingkatan lebih bawah.

30
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c•Persyaratan Peneritna Kredit.
Pada dasarnya peneriraa kredit ini dibedakan menja- 

di dua yalcni bagi petani dan bagi Koperasi unit Desa se
bagai penyalur kredit.Lampiran Surat Dirgen Bina Usaha 
Koperasi Nomor 83/BUK./III1985 menetapkan bahwa Kredit 
Usaha Tani melalui KUD diberikan kepada petani yang meme- 
nuhi syarat sebagai berikut:

1.Petani yang bersangkutan benar-benar membutuhkan 
kredit dan mengajukan permohonan baik sebagai pe
tani pemilil^penggarapjinaupun penggarap yang di- 
beri kuasa oleh perailik lahan yan^ disahitan oleh 
Kepala Desa seperti pada form lampiran 1.

2.Untuk dapat memperoleh Kredit Usaha Tani raelalui 
KUD pada masa tanam 1^85 ini petani yang bersang
kutan telah mombayar kredit 'TUrnas maao tanam 1984/
1985 yang diterimanya minimal 60 person, sedanglcan 
masa tanam 1984 dan masa tanam - masa tanam sebe- 
lumnya harus lunas.

3.Usaha Intensifikasi Padi dan Palawi.ja yang dilak-- 
sanakan layak diberikan kredit dan menyerahkan 
agunan berupa surat pemilikan barang-barang ber- 
geral. maupun tidak bergerak yang masih bebas (be- 
lum terikat sebagai agunan atas suatu fasilitas 
kredit lain yang sedang berjalan) .yang dirailiki 
oleh raasing-masing pemohon atau beberapa orang 
anggota kelompok/ketua kelompok tani (pengurus 
kelompok tani.)

4.Petani yang pertanaraannya puso sesuai Inpres No.2 
tahun 1976 yang terjadi sebelum masa tanam 1985, 
yang secara adrainistratif telah disetujui pengam- 
bilalihan kreditnya oleh Pemerintah. ^

Dengan demikian pada dasarnya semua petani,baik itu peta
ni pemilik lahan, petani penggarap ataupun petani peserta 
insus dapat menerima kredit, asal persyaratan tersebut 
diatas dipenuhi.Sebelum memperoleh kredit ketua kelompok 
tani pemohon Credit harus membuat surat perjanjian kredit 
dengan pihak Koperasi Unit Desa.Surat perjanjian kredit

10Ibid.h.3-
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tersebut didalamnya memuat syarat-syarat:
a.Besarnya kredit,
b.Penyediaan dan pengikatan agunan,
c.Pengembalian kredit dan syarat lainnya yang per- 

lu untuk dicantumkan.
Bagi Koperasi Unit Desa penyalur kredit, hanya Ko

perasi Unit Desa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
dapat ditunjuk menyalurkan kredit tersebut.Jadi tidak se- 
mua KUD dapat menyalurkan Kredit Usaha Tani ini.Syarat- 
syarat yang harus dipenuhi adalah:

a.KUD yang bersangkutan memenuhi persyaratan dua sehat, yaitu senat organisasi (managemen dan 
administrasi) dan sehat usaha.

b.Mendapat klasifikasi dari pejabat Kantor Depar- 
temen Koperasi Kabupaten/Kodya setempat minimal 
klas B (mantab) sesuai dengan surat Dirjen Bina 
Lembaga Koperasi N0.1582/BLK/XII/1984-.

c.Telah berpengalaman dalam kegiatan usah^ perkre- 
ditan.

d.Pengurus dan manager KUD yang bersangkutan me- 
nyatakan secara tertulis mampu dan sanggup melak- 
sanakan kegiatan penyaluran kredit usaha tani 
serta mengamanlcan pengembaliannya.

e.Adanya unit yang mengelola kredit dalam KUD yang 
bersangkutan.

£Uhtuk dapat menyalurkan kredit usaha tani masa 
tanam 1985 ini,KUD yang bersangkutan telah mem- bayar kembali kredit Bimas masa tanam 1984 yang 
pernah diterimanya minimal 60 persen (pokok 
bunga)dan masa tanam-masa tanam sebelumnya telah 
lunas.

g.Khusus bagi KUD yang masa tanam-masa tanam sebe
lumnya telah menyalurkan kredit Bimas padi dan 
menunggak, dimana tunggakan kredit tersebut di- 
sebabkan karena pertanamannya Puso sesuai Inpres 
No.2 tahun 1976 dan telah disetujui pengambil- alihannya oleh pemerintah m'0-0 KUD dimaksud da
pat memperoleh kredit lagi.H)
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KUD yang telah meraenuhi persyaratan tersebut di 
atas dapat diikutsertakan dalam seleksi dan penetapan 
KUD sebagai penyalur kredit.Penentuan atau seleksi ini 
dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi 
berdasarkan atas usulan daerah, dengan tata cara sebagai 
berikut:

a.KUD-KUD yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan 
Kredit Luaha Tani pertama diseleksi oleh Kepala 
Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkon.

b.Selan.-jutnya Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabu
paten/Kodya raenyusun daftar nama KUD yang memenuhi 
persyaratan dan selan.jutnya disampaikan kepada Ke
pala Kantor Wilayah Departemen Koperasi propinsi/ 
Daerah Istimewa yang bersangkutan setelah diketahui 
oleh Bupati/Walikota/Ketua Satuan Bimas Kabupaten/ 
Kodya setempat dengan tembucan kepada kantor cabang

' .BRI setempat.
c.Berdasarkan usulan dari kepala kantor Departemen 
Koperasi Kabupaten/Kodya tersebut,selanjutnya Kepa
la Kantor Wilayah Departemen Koperasi Proninsi/Da- 
erah istimewa menentukan/menyoleksi dan menetapkan 
KUD yang diikutsertakan dalam pelaksanaan Kredit 
Usaha Tani.

d.Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi 
atau Daerah Istimewa menyusun kompilasi daftar KUD 
per Kabupaten/Kodya.yang telah ditetapkan untuk di- 
sampaikan kepada Dirjen Bina Usaha Koperasi dengan 
tembusan Kanwil/Kancab. Koordinator BRI setempat.

e.Berdasarkan daftar KUD per kabu^aten/Kodya yang di- 
selekiii dan ditetapkan oleh kepala kantor v/ilayah 
Departemen Koperasi Propinsi/Daerah Istimewa terse
but s^lanjutnya Dirjen Bina Usaha Koperasi mengkom- 
pilasi daftar KUD per propinsi/Daerah Istimewa un
tuk, disampaikan kepada kantor pusat BRI dan perum 
PKK.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal 
Bina Usaha Koperasi No.07/BUK/KPTS/IV/1985 tanggal 15 April
1985 maka untuk selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Departe
men Koperasi diberikan wewenang menetapkan KUD yang menya-

12Ibid.,h.4.
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lurkan kredit.
Apabila di suatu daerah belum ada KUD atau KUD 

yang ada belum memenuhi persyaratan untuk menyalurkan kre
dit, maka para petani dapat memanfaatkan KUD terdekat 
yang telah ditunjuk oleh Kantor Wilayah Departemen Kope
rasi sebagai penyaluB KUT.Tetapi' apabila di wilayah ter
dekat belum ada KUD untuk menyalurkan kredit usaha tani, 
maka para petani yang membutuhkan kredit dapat memanfaatkan 
Kredit Umum Pedesaan (KUFEDES) dari Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Unit Desa.

Pengelolaan Kredit Usaha Tani untuk Intesifikasi . 
padi dan palawija dilaksanakan oleh unit perkreditan dalam 
lingkungan Unit Perkreditan KUD.

Di daerah-daerah yang petaninya tidak dapat mempero- 
leh kredit/pinjaman baik dari KUD maupun dari perbankan 
karena belum berfungsinya KUD di wilayah tersebut atau
jauh dari di luar jangkauan KUD/Bank, maka Satuan Pelak- 
sana Bimas Kabupaten diharapkan mengusahalcan pinjaman un
tuk pengadaan saprodi (pupuk dan pestisida) dari penyalur 
di daerah setempat yang dibayar setelah panen (yarnen) 
yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Wali- 
kota/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atau Kotamadya.
d.Tata Cara Permohonan Kredit dan Penpjembaliannya .

Pelaksanaan pengajuan permohonan kreditf para petani 
atau kelompok tani yang membutuhkan kredit terlebih dahulu 
haruslah memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan da
lam bab terdahulu.
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Untuk para petani pelaksana Intensifikasi Khusus yang 
membutuhkan kredit, ketua kelompok tani yang bersangkutan 
meminta formulir permohonan ke KUD sejumlah anggota yang 
mengajukan.Sebelum formulir dibagikan t^rlebih dahulu di- 
adakan musyawarah kelompok tani untuk menyusun rencana 
difinitif.Setelah itu formulir tersebut dibagikan kepada 
ang^otanya.Hal ini dilakukan satu bulan sobelum jadwal 
tanam..Bagi petani penggarap yang mengerjakan lahan orang 
lain, enam minggu sebelum jadwal tanam menghubungi/memin- 
ta kepada pemilik surat kuasa garapan seperti pada formu
lir lampiran 1.

Sedang petani non insus dapat langsung mengajukan 
permohonan kepada KUD setelah diketahui kepala desanya. 
Bentuk formulir permohonan seperti pada lampiran 2.

Untuk kelompok tani selanjutnya dengan diketahui 
kepala desanya mengajukan kebutuhan kredit para anggota- 
nya kepada KUD berdasarkan luas areal intensifikasi padi 
dan palawija.Pengajuan ini dilarapiri dengan Daftar Peserta 
Program Intensifikasi Berkelompok seperti pada lampiran 3.

Berdasarkan pengajuan tersebut, maka pengurus KUD 
bersama ketua kelompok tani melakukan pemeriksaan atas ke- 
layakan kebutuhan kredit yang diajukan serta meneliti per
syaratan yang diajukan termasuk juga agunan yang digunakan* 

Setelah penilaian dirasakan cukup, KUD yang bersang
kutan membawa daftar permohonan tersebut ke Kantor 
Departemen Koperasi Kabupaten untuk dimintakan rekomen-
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dasi dari kepala kantor tersebut.Setelah mendapat reko- 
mendasi,KUD yang bersangkutan mengajukan permohonan kre- 
clitnya ke kantor cabang BRI.Kantor Cabang BRI mengadakan 
pemeriksaan atas permohonan kredit tersebut.

Bagi petani/kelompok tani yang memenuhi persyarat
an maka permohonan kredit akan disetujui oleh kantor ca- 
cabang BRI.Atas dasar persetujuan tersebut pengurus KUD clan 
kantor cabang BRI akan mengadakan perjanjian dan penanda- 
tanganan kredit.Bentuk surat perjanjian kredit seperti pada 
lampiran 5*

Surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh pe
tani atau kelompok tani pemohon kreditfoleh pehgurus KUD 
akan dibawa kembali ke kantor cabang BRI.Kredit kemudian 
akan.dicairkan/diteruskan kepada para petani pemohon.

Berdasarkan jadwal penyaluran kredit yang telah dise- 
pakati antara petani dan KUD,kredit disalurkan sesuai de
ngan terapat dan waktu yang telah ditentukan.Dalam pengam- 
bilan kreditnya para petani atau ketua kelompok tani harus 
menandatangani tanda terima.

Bagi petani yang permohonan kreditnya melalui ke- 
lompok tani,apabila petani yang bersangkutan tidak dapat 
mengambil sendiri, maka petani tersebut dapat mewakilkan- 
nyaudengan memberikan surat kuasa kepada ketua kelompok 
taninya untuk mengambilkan kreditnya.Surat kuasa yang 
dimaksud seperti pada formulir lampiran 4.

Sesuai dengan surat edaran dari BRI Nose S 65 KTN/ 
3/1985 tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran kredit
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usaha tani melalui KUD untuk masa tanam 1985* paket in- 
tensifikasi padi musim tanam 1985 sebagai pedoman nasi- 
onal untuk masing-masing komoditi ditetapkan sebagai 
berikut:

Wilai paket/Ha
l.Padi sawah:
-Tanpa Za Rp 87.500,00.
-Denman Za Rp 92.500,00.
-Dengan sebagian granule Rp 93.500,00.
-Dengan granule & Za Rp 98.400,00.

2.Padi gogo Rp 72.900,00.
3.Padi gogo rancah Rp 69.^00,00.
4.Padi pasang surut Rp 4 1.7 5 0,00.
5-Padi lebak Rp 45.750,00.

•Pengembalian. kredit dapat '• dilakukan secara
angsuran dan atau sekaligus dengan catatan. dalam jangka
wak.tu tujuh bulan setelah saat pencairan, kredit sudah
harus lunas.Biasanya di KUD Makmur Kecamaton Sedati pe- 
ngerabalian kredit dilakukan sel.aligus setelah panen.

Bentuk pengembaliannya dapat dilakukan dalam ben- 
tuk uang tunai atau natura yang dikaitkan dengan penju- 
alan gabah/padi butiran oleh petani/kelompok tani kepada 
KUD berdasarkan harga dasar dalam tabel refraksi yang 
berlaku dalam pengadaan pangan stok nasional.

Untuk kelancaran pengembalian kredit maka pengurus

13̂Kanwil Departemen Koperasi Prop.Jawa Timur,Petun- 
,iuk Pelaksanaan Kredit Intensif ikasi Padi Dan PalawinaTe- 
lalui KUD",Th. 1^4/1983,' TT.?'.
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KUD dan ketua kelompok tani secara bersama-sama melakukan 
penagihan secara langsung kepada petani.Ketua kelompok 
tani dapat mengkoordinasi pengembalian kredit setelah itu 
diteruskan kepada KUD.

Rangkaian pelaksanaan pengembalian kredit dimulai 
dari kegiatan PPL bersama-sama ketua kelompok tani untuk 
menyusun jadwal panen yang selanjutn/a diserahkan kepada u 
KUD yang dilakukan dua minggu sebelum panen.Berdasarkan 
j?dwal panen tersebut, KUD mempersiankan jadv/al dan tempat 
penagifian kredit bersama-sama ketua kelompok tani.

Satu minggu sebelum panen, pengurus KUD mengumpul- 
kan daftar nama petani peminjam kredit kepada ketua kelora- 
pbk tani.Daftar ini berisi jumlah pinjaman petani serta 
besarnya uang yang harus dikembalikan.

Berdasarkan daftar norainatif petani tersebut maka 
ketua kelompok tani memberitahukan kepada petani yang ber
sangkutan tentang jadwal waktu penagih3n yang akan dilak- 
sanakan oleh petugas dari KUD,dengan maksud agar petani 
tersebut menyiapkan diri untuk melunasi pinjaman.

Apabila petani membayar pinjamannya dalam bentuk 
tunai maka pembayaran langsung dilakukan ke kasir KUD. 
Apabila petani membayar dalam bentuk natura maka KUD akan 
inenghitung ketseluruhan natura tersebut.KUD akan meraotong 
sebesar pokok kredit beserta bungan/a.Sedang sisanya akan 
dikembalikan pada petani pemililc.Setiap pembayaran harus 
dilengkapi dengan bukti penerimaan yang ditandatangani 
oleh kasir KUD.Ketua kelompok tani berdasarkan Nusyawarah
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kelompok raengupayakan agar tunggakan anggota kelompoknya 
dapat dikembalikan tepat pada v/aktunya.
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KUD MAKMUR DI KECAMATAN SEDATI DALAM K \ITANNXA DENGAN 
KREDIT USAHA TANI.

BAB III

I.Se.jarafa Berdirinya KUD Makmur di Kecamatan Sedati Kabu- 
paten Sidoarjo.

Sejak Jaman Indonesia sebelum merdeka,bahkan sejak 
jaman Belanda menduduki Indonesia di wilayah Sedati sudah 
terdapat koperasi. Pada saat itu koperasi ada di desa-de- 
8« di wilayah Sedati. Daerah operasionalnya terbatas hanya 
seluas wilayah desa yang ada.

Pada umumnya bidang usaha yang ada pada koperasi- 
koperasi tersebut adalah di bidang pertanian, sehingga la- 
yaknya raereka menyebut koperasi pertanian (Koperta). Hal 
ini mempunyai latar belakang bahwa mata pencaharian di da
erah Sedati sebagiaa besar adalah bercocok tanam dan seba^l 
gian lainnya menjadi petani tambak karna kebetulan daerak 
sebelah timur dibatasi oleh laut ( Selat Madura ).

Koperta-koperta tersebut berjalan di masing-masing 
wilayah desa, hidup berdampingan menjalankan usahanya un
tuk raelayani anggotanya. Salah satu koperasi yang menonjol 
pada saat ifcu adalah koperta yang ada di deaa Cemandi yak- 
ni yang bernama Koperasi Tani Lumbung. Koperasi Tani Lum
bung adalah koperasi yang ada di tingkat desa yang pada 
waktu itu mempunyai kelebihan dibandingkan koperasi-kope- 
rasi pertanian yang lainfcya. Kelebihan yang ada raisalnya

40

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN KUD MAKMUR SEBAGAI BADAN PELAKSANA PENYALUR 
KREDIT USAHA TANI DI KECAMATAN SEDATI 
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

M. FARID IRYANTO



mengenai banyaknya anggota dari koperasi tersebut dan ma-
camnya kegiatan' dari bidang usaha pertanian yang dita-

- 14 n g a m .
Keberadaan koperasi pertanian - koperasi pertanian 

mengalami pasang surut karena pada snat itu negara kita 
masih baru lahir dan sedang mengadakan penataan di segala 
bidang yang dirasa vital.Sehingga koperasi-koperasi yang 
ada tersebut mesti harus bersusah payah untuk bertahan 
bahkan satu demi satu berguguran dimakan keadaan.

Pada tahun 1973 di Kabupaten Sidoarjo Kecaraatan 

Sedati telah berdiri KUD Makmur dimana pada saat itu KUD 
masih menjadi bentuk antara dengan TCUUD-Pendirian KUD 
Makmur pada tahun 1973 tersebut dilakukan secara instruk- 
tif sesuai dengan Instruksi Presiden Mo.4 Tahun 1973 di
mana pada setiap wilayah unit desa dibentuk BUUD/KUD,yang 
pembentukan pengesahan dan kepengurusannya diatur oleh 
Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

Pada saat itu BUUD/KUD merupakan suatu badan yang 
seraata-mata diarahkan untuk menunjang Program Bimas.Oleh 
karenanya pada saat itu bidang usaha ./3ng ditangani pada 
lingkup bidang usaha pertanian, terutama dalam rangka 
pengadaan pupuk untuk keperluan para petani yang pada sa
at itu masih sulit diperoleh di pasaran dan harganya cu- 
kup mabal.Dengan latar belakang hal tersebut maka BUUD/ 
KUD yang ada di Kecamatan Sedati selain mempunyai fungsi
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14 Wawancara dengan pengurus KUD Makmur Tanggal 16 
Juli 1987.
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pengolahan dan pemasaran hasil pertanian juga mempunyai 
fungsi penyaluran sarana produksi pertanian khususnya 
penyaluran pupuk kepada anggotanya dan masyarakat setempat.

Karena keterbatasah modal yang ada, maka kelang- 
sungan operasional KUD Makmur sempat mengalami pasang su- 
rut.Selain itu kesadaran anggotanya pada waktu itu belum 
seperti sekarang ini, misalnya mereka sering menunda pelu- 
nasan kredit yang diberikan.

Berkat kegigihan dan ketekunan para pengurusnya, 
kelangsungan dalam melayani anggotanya dapat dipertahankan 
sedikit derni sedikit keadaan organisasi dan usahanya ber- 
angsur pulih kembali.Sampai pada suatu saat yakni pada 
tanggal 16 Mei 1978 KUD Makmur memperoleh statusnya sebagai 
Badan Hukum,

Dengan surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Koperasi 'Jawa Timur Momer 4053/Bangwas/ 
11/1978, KUD Makmur menjadi Koperasi Unit Desa yang berba- 
dan hukum dengan tanggal pendaftaran yang tercantum dalam 
surat keputusan tersebut yaitu tanggal 16 Mei 1978.

2.Dasar Hukum Berdirinya KUD Makmur.
Seperti disebutkan di atas, KUD Makmur berdiri tahun 

1973 dengan anggota kurang lebih sekitar 100 ( seratus ) 
orang.Pada saato pendiriannya belum mempunyai nama.KUD yang 
ada tersebut masih menjadi bentuk antara dengan BUUD
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Baru setelah berjalan beberapa saat para anggotanya memi- 
kirkan nama untuk KUD tersebut,Dari nama-nama yang diaju
kan, dalam musyawarah diputuskan nama Makmur untuk kope
rasi tersebut.

Juga mengenai status badan hukum, pada saat ber
dirinya Koperasi Unit Desa Makmur tidak langsung mernpe- 
roleh status sebagai badan hukum.Status badan hukum ter
sebut diperoleh dengan Hamer 4-053/BH/1978 tertanggal 16 
Mei 1978.Dengan demikian, saat pendaftaran yang dilaku
kan pada tanggal 16 Mei 1978 merupakan saat didirikan- 
nya KUD Makmur secara formil,sedang pendirian secara ma
teriil sejak tahun 1973.Dengan diperolehnya status badan 
hukum maka segala hak dan kuajiban yang timbul serta 
ikatan atas nama Koperasi Unit Desa Makmur sebelum tang
gal pendaftaran tersebut beralih kepadanya.

Tahun 1985 kredit Bimas untuk padi melalui KUD 
dihapuskan dan bagi petani yang masih memerlukan kredit 
untuk membiayai usaha taninya disediakan dana melalui 
Program Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi dan 
Palawija melalui Koperasi Unit Desa.Pada saat itu tidak 
semua Koperasi Unit Desa memiliki keraarapuan yang memadai 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyalur Kredit 
Usaha Tani Intensifikasi Padi dan Palawija sehingga diper- 
lukan seleksi untuk menetapkan KUD-I'UD yang dinilai mampu 
melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Tani.
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Pada tahun 1985 KUD Makmur mempunyai klasifikasi 
B yang dalam hal ini merupakan syarat klasifikasi minimal 
KUD sebagai penyalur Kredit Usaha Tani.Selain itu KUD Mak
mur telah memenuhi persyaratan dua sehat yakni sehat orga- 
nisasi dan sehat usaha dan.,, telah. berpengalaman dalam 
usaha penyaluran perkreditan seperti Kredit Candak Kulak 
yang ditangani sejak tahun 1 9 7 7, simpan pinjam dan jenis 
perkreditan pedesaan lainnya. Oleh karena itu KUD Makmur 
adalah KUD yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampu- 
an untuk melaknanukan penyaluran fasilitas kredit tersebut.

Dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depar- 
temen Koperasi Propinsi Jawa Timur Nomer 145/KWK.13/2/ 
KPTS/IX/1985 tentang KUD peiaksana Penyalur Kredit Usaha 
Tani Untuk Intensifikasi Padi Dan ralawija musim tanam 
1985/1986 di Propinsi Jawa Timur, KUD Makmur yang ada di 
Sedati Siaoarjo menjadi salah satu KUD terpilih yang dini- 
lai mampu menyalurkan KUT untuk Intensifikasi Padi Dan Pa- 
lawija untuk masa tanam 1985/1986.

Setelah keluar surat keputusan tersebut maka pada 
musim tanam 1985/1986.petani atau kelompok tani di Kecama- 
tan Sedati yang masih membubuhkan kredit untuk membiayai 
usaha taninya dapat memperoleh fasilitas kredit usaha tani 
melalui KUD Makmur, karena KUD Makmur adalah salah satu 
KUD terpilih yong ditunjuk sebagai penyalur KUT.

Dengan demikian surat keputusan tersebut dapat di- 
3 a di lean dasar hukum bagi KUD Makmur sebagai KUD yang men-
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nyalurkan Kredit: Usaha Tani dari Bank Rak.yat Indonesia 
kepada petani atau kolompok tani untuk munim tanam 1985/ 
1986.

3.Daerah Operational KUD Makmur,
Di dalam pasal 1:1 Lampiran Instruksi Presiden 

''Tomer 4 Tahun 198*1- bahwa KUD dibentul: oleh '/or̂ a deoa da
ri suatu. desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit 
desa, yang dapat merupakan satu kesatruan ekonomi masyarakat 
terkecil.

Sejalan dengan itu pasal 4-:l sub b Instruksi terse-» • 
but menyebutkan bahwa linglcup wilayah kerja KUD pada dasar- 
nya meliputi satu atau beberapa desa sesuai dengan potensi 
ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan secara 
berdaya guna dan berhasil guna yang ditetapkan oleh menteri 
koperasi dengan mempertimbangkan kemampuan KUD dan potensi 
ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Daerah usaha KUD Makmur adalah Wilayah Kecamatan 
Sedati.Bidang usaha yang ada pada saat itu adalah usaha 
pertanian,pengadaan pangan,perkreditan dan Rice Milling 
Unit (Unit Penggilingan Beras). 7

Daerah operasional KUD Makmur dibedakan menjadi:
- Wilayah keanggotaan KUD Makmur.
~ Wilayah usaha KUD Makmur.

15Ibid.
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46
Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan
Koperasi dan Menteri Dalam Negeri Nomer 592 A/Kbp/19?9 yang- T927^h#T9yg-
mengatur mengenai wilayah keanggotaan Koperasi Unit Desa, 
maka wilayah keanggotaan KUD Makmur adalah wilayah yang di- 
jadikan oleh KUD Makmur sebagai wilayah untuk menjalankan 
fungsinya sebagai pusat pelayanan kepada anggota dan masya- 
rakat setempat. Adapun luas wilayah keanggotaan KUD Makmur 
tergantung aari potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat 
dan kemampuan pelayanan KUD yang dalam hal ini dibatasi ,. 
dalam satu wilayah kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.

Dengan luas 3461,457 Ha kecamatan Sedati mempunyai 
potensi ekonomi yang terdiri dari enam belas desa. Adapun 
desa-desa tersebut adalah :
1.Desa Pabean. 9. Desa Pepe.
2.Desa Semampir. 10. Desa Buncitan.
3.Desa Pranti. 11. Desa Cemandi.
4.Desa Sedati Gede. 12. Desa Kalangannyar.
5-Desa Sedati Agung. 13. Desa Tambak Cemandi.
6.Desa Betro. 14. Desa Gisik Cemandi.
7.Desa Kwangsang. 15. Desa Bandar Kemuning.
8.Desa Pulungan 16. Desa Segoro Tambak.
Mengenai batas wilayah Kecamatan Sedati :

- Sebel3h Utara dibatasi dengan Kecamatan Waru.
- Sebelah Barat dibatasi dengan Kecamatan Gedangan.
- Sebelah Timur dibatasi dengan Selat Madura.
- Sebelah Selatan dibatasi dengan Kecamatan Buduran.
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Wilayah seluas 3461,457 Ha terdiri dari :
- Tanah Basah/sawah 1064,174 Ha.
- Tanah Kering/Tegalan
- Tanah Pekarangan/rumah
- Tambak dan lain-lain

42,170 Ha. 
570,996 Ha.
784,117 Ha. 
3461,457 Ha.

Dari persawahan yang ada secara keseluruhan oleh para pe
tani perailik maupun oleh petani penggarap ditanami padi. 
Kecamatan Sedati mempunyai penduduk 34349 jiwa yang seba- 
gian besar mata pencahariannya adalah bercocok tanam yang 
dalam hal ini adalah sebagai petani.

Dari sejumlah penduduk tersebut diatas pada tahun 
1987 1820 orang diantaranya telah menjadi anggota KUD Mak
mur, berarti dari penduduk yang ada 5»2 % telah menjadi 
KUD.

Berlainan dengan wilayah keanggotaan KUD, wilayah 
usaha KUD tidak hanya terbatas hanya dalara ruang lingkup 
di Kecamatan Sedati tetapi bisa meluas keluar wilayah ke
anggotaan yang dalam hal ini hanya dibatasi dalam wilayah 
kecamatan Sedati. Wilayah usaha KUD disesuaikan dengan ke- 
pe*tinga»-kepentingan dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
dijalankannya.

Tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan 
tersebut untuk kepentingan anggota-anggotanya atau untuk 
kepentingan perkembangan KUD yang bersangkutan yang dalam 
hal ini adalah KUD Makmur. Contoh,.nyata kegiatan ekonomi 
yang digunakan untuk kepentingan anggotanya yang sampai
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meluas keluar wilayah keanggotaan KUD misalnya dalam hal 
penyediaan pupuk, bibit yang tidak tersedia di wilayah 
keanggotaan KUD.Juga dalam hal pemasaran hasil produksi 
misalnya padi atau garam tidak hanya terbatas dipasarkan 
dalam wilayah keanggotaan sa^a tetapi sampai ke Bulog 
atau ke PN Garam yang tempatnya di luar wilayah keanggotan 
KUD Makmur.1̂

4.Struktur Organisasi KUD Makmur.
KUB. Makmur adalah suatu lembaga ekonomi ,yang meru*... 

pakan bidang usaha yang berbentuk koperasi.Oleh sebab itu 
mutlak kalau ia memiliki kelengkapan organisasi.

Sesuai dengan pasal 4:2 Inpres Nomer 4 Tahun 1984, 
alat kelengkapan koperasi terdiri dari:
a.Rapat anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan terting- 

gi*
b.Pengurus, yang menjalankan keputusan rapat anggota.Untuk 
pelaksanaan kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh manager 
dimana seorang manager haruslah mampu untuk melaksanakan 
kegiatan sehari-hari dan haruslah terampil.Manager ini di- 
angkat dan dberhentikan oleh pengurus,
c.Badan Pemeriksa, yang mengawasi jalann./a kegiatan KUD.

Hal ini sedah sejalan dengan pasal 19 Undang-undang
No.12 Tahun 1967, dan sebagaimana organisasi pada umumnya 
yang mempunyai kelengkapan organisasi.

■^Wawancara dengan manager KUD Makmur Kec.Sedati 
tanggal 16 Juni 1987*
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aad a.Rapat Anggota*
Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi 

di dalam koperasi, yang dapat diadakan.5.
1.Atas kehendak pejabat.
2.Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah ang
gota.

3.Atas kehendak pengurus.
Macam rapat anggota KUD Makmur terdiri dari:

1.Rapat anggota tahunan, yaitu rapat anggota yang di- 
selenggarakan satu tahun sekali, paling larabat aua 
bulan setelah tutub tahun buku.

2.Rapat anggota khusus, yaitu rapat anggota yang diada- 
kan dalam rangka perubahan:*.. dan perabubaran koperasi.

3.Rapat anggota biasa, yaitu rapat anggota yang diada- 
dakan sewalctu-waktu bilamana diperlukan untuk mena- 
ngani hal hal yang cepat harus diputuskan.

4.Rapat anggota luar biasa, yaitu rapat anggota yang 
diselenggarakan dalam keadaan da rural; perang, apabi
la terjadi bencana alam dan lain-lain.1'*

7 .Dalam hal penyelenggaraan rapat anggota dapat dibe- 
dakan menjadi :

1.Rapat anggota yang diselenggarakan oleh koperasi 
yang tidak menggunakan sistem kelompok.

^Anggaran Dasar KUD Makmur Kec.Sedati Kab.Sidoar-
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2.Rapat anggota yang diselenggarukan melalui kelom
pok-kelompok. Hal ini dilaksanakan apabila koperasi mem
punyai anggota minimum 500 orang dan kelompok-kelompok 
dibedakan atas kelompok-kelompok organisasi. Kelompok- 
kelompok organisasi yang ada di KUD Makmur misalnya : 
kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok bakulan dan lain- 
lain.

,Keputusan-keputusan yang menjadi wewenang rapat 
anggota KUD Makmur dapat berbentuk :

-Dalam-.menetapkan Anggaran Dasar.
-Dalam raenetapkan pemilihan/pengangkatan/penghentian 
pengurus atau badan pemeriksa.

-Rencana kerja, Anggaran belanja, pengesahan neraca 
dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi 
dan perusahaan.

aad b.Pengurus,
Pengurus KUD Makmur dipilih dari dan oleh anggota 

dalam rapat anggota khusus untuk pemilihan pengurus baik 
secara langsung maupun secara formulir dengan bebas dan 
rahasia yang mempunyai -masa kerja/jabatan pengurus 3(tiga) 
tahun.

Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari lima orang 
dan sebanyak-banyaknya terdiri dari :

-Ketua
-Sekretaris
-Bendahara
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-Pembantu pengurus yang terdiri dari ketua kelomr;... 
pok anggota yang terdiri dari :

a.Anggota pengurus bidang pertanian
b.Anggota pengurus bidang perikanan
c.Anggota pengurus bidang peternakan
d.Anggota pengurus bidang industri/kerajinan
e.Anggota pengurus bidang perkreditan*

Tugas pengurus KUD Makraur selain memirapin organi-
sasi juga melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas 
nam3 koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di- 
luar pengadilan. Di samping itu raereka mempunyai tugas un
tuk raenyusun pembagian kerja/tugas diantara pengurus seca
ra tertulis.

Dalam kegiatan usaha sehari-hari, tugas pengurus 
dilaksanakan oleh manager yang ai angle at - &an diberhentikan 
oleh pengurus, Oleh karena itu taanager bertanggungjawab 
kepada pengurus. Karena tugas manager dirasa sangat vital 
maka yang dapat diterima menjadi manjger adalah mereka 
yang mempunyai pendidikan minimal lulusan SMEA atau:;,SLTA 
yang mengetahui tentang perkoperasian; mempunyai sikap 
mental yang baik; sehat rohani jasman}.; mempunyai jiwa ke~ 
wiraswastaan; mempunyai pengetahuan tentang perabukuan dan 
berumur minimal 25 tahun. Disamping itu ia harus bersedia 
menandatangani kontrak kerja dan bersedia bekerja secara 
full time*
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Tugas manager adalah mengkoordinir pengurusan ren- 
cana kerja dan anggaran ma s i ng-m a : s i n g bagi an yanrpberada 
di bawah tanggungjawabnya kepada pengurus, Sesuai dengan 
rencana kerjs yang telah disetujtii anggota, manager melak- 
sanakan tugas-tugas bidang usaha terraasuk memimpin dan 
mengkoordinasi para karyawan dalam pelaksanaan tugas-fcagas 
bidang usaha.

Dengan adanya pelaksanaan tugas-tugas pengurus yang 
dipercayakan kepadanya maka manager KUD mempunyai wewenang 
untuk menandatangani surat-surat berharga dan mengesahkan 
pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang/barang tertentu. 
Manager koperasi dibantu staf adminiutratif, dan staf keu- 
angan. Mereka berv/enang menyelenggarakan administrasi uang 
dan barang dengan tertib dan teratur serta berkev/a J iban 
untuk mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap setiap 
uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindari keru- 
giah koperasi. Untuk itu la mempunyai kev/ajiban memperha- 
tikan setiap ketentuan atau peraturan pemerintah' yang ber- 
hubungan dengan kepegawaian serta membuat peraturan secara 
periodik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepega* 
waian.

Karena tugas, v/ev/enang dan tanggungjav/ab yang begiw, 
tu besar la berhak mendapatkan penghasilan dan gaji yang 
layak. Di-samping itu berhak mengangkat dan meraberhentikan 
karyawan menurut keperluannya atas peraetujuan pengurus. 
Juga berhak untuk mengikuti pendidikan, baik yang diadakan
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oleh Pemerintah maupun gerakan koperasi atau lembaga-lem- 
baga lain serta mengajukan pembelaan diri atas tuduhan - 
tuduhan yang diajukan kepadanya*

aad c.Badan Pemeriksa.
Badan pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota da

lam rapat khusus untuk pemilihan Badan pemeriksa yang di
lakukan baik secara langsung maupun secara formulir dengan 
bebns: dari'rahasia yang mempunyai masa kerja tiga tahua.

Di KUD Makmur dalam pemilihan dan pemberhentian 
Badan'pemeriksa menggunakan sistem gugur ( 3 2 1  ) yaitu 
ada yang masih tinggal dan ada yang berhenti dengan keten- 
tuan yang berhenti dapat dipilih kembali kecuali telah me- 
mangku jabatari Badan Pemeriksa selama tiga kali masa ja- 
batan berturut-turut. Badan pemeriksa tidak boleh merang- 
kap jabatan sebagai anggota pengurus maupun pelaksana/ 
manager atau karyawan.

Yang dapat dipilih menjadi badan pemeriksa ialah 
anggota koperasi yang memenuhi syarat-syarat :

-Mempunyai dasar pendidikan yang cukup.
-Mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pem- 
bukuan dan perkoperasian.
-Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja* 

Sedang yang menjadi tugas badan pemeriksa adalah :
l.melakukan pemeriksaan terhadap tata .kehidupann 
fXD^l*termasukjorgahtjBasi”. usaha-usaha dan pelak
sanaan kebijaksanaan pengurus;-
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2.sewaktu-waktu‘berwenang untuk meneliti segala 
.catatan, serta harta seluruhnya kekayaan kope
rasi dan kebenaran pembukuan;

3#Membuat laporan tertulis tentang hasil pemerik-
18saan dan disampaikan dalam rapat anggota9 

Karena itu ia wajib ikut bertanggung-jawab atas kejadian 
yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan yang di
ketahui setelah pemeriksaan berjalan.Selain itu ia harus 
membuat laporan pemeriksaan secara tertulis mengenai ha
sil pemeriksaannya kepada rapat anggota melalui pengurus 
dan harus merahasiakannya terhadap fihak ke-3*Salinan la
poran pemeriksaan oleh badan pemeriksa seperti tersebut 
diatas harus dikirimkan kepada pejabat.Dalam melaksanakan 
tugas dan kuajiban Badan Pemeriksa dapat minta bantuan 
kepada akuntan, sedang pembiayaanya dibebankan kepada ko
perasi.

Berkaitan dengan tugas tersebut, Badan Pemeriksa 
berhak untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari ang- 
gota.ipengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan da
lam rangka melaksanakan tugasnya.Disamping itu juga ber
hak untuk meraberikan saran pendapat dan usul kepada peng
urus maupun kepada rapat anggota mengenai hal yang menyang- 
kut kehidupan koperasi.Dalam menjalankan tugasnya berhak 
memperoleh biaya-biaya sesuai dengan keputusan rapat ang-

Sri Woelan Asis,op.cit.,h.55.1  f t
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gota ' maupun .yang diatur dalam anggaran do 3.3 r. Terraasuk 
mengajukan usul penuntutan kepada pengurus atau pelaksa- 
na yang berdasarkan bukti-bulcti yang ada telah melakukan 
tindakan yang berupa kesalahan pembukuun baik disengaja 
inaupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian 
koperasi.

Dengan hak-hak yang ada maka Badan pemeriksa raelak- 
sanakan tugas pengendalian dan pengawasan secara interen, 
Tugas ini dibina dan dikerabangkan komampuannya untuk mong- 
endalikan seluruh kogiatan KUD#

Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 1978 menyatakan 
bahwa BUUD yang seraula menjadi bentuk antara bagi KUD, di- 
pisahkan antara struktur KUD dan hanya berfungsi sebagai 
pembirabing dan pendorong KUD dan tidak melakukan kegiatan 
ekonomi *

Setelah Inpres No.2 Tahun 1978 dicabut dan diperba- 
rui dengan Inpres No.4- Tahun 1984 BUUD sudah tidak ada la- 
gi.Inpres No.4 Tahun 1984 di dalamnya diatur tentang perabi- 
naan dan pengernbangan KUD dimana di dalamnya dalam diktum 
yang ke dua menginstruksikan kepada Menteri Dalara Nege:ri 
s'u'paya memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota Madya Kepa-

r

la Daerah Tingkat II untuk:
-Menyelenggarakan pembentukan dan perabinaan Badan Pem- 
bimbing dan Pelindung KUD di Wilayah masing-masing. 
-Memberi bantuan yang diperlukan guna memperlancar r- 
perkerabangan perkoperasiaa di v/ilayaS masing-masing..
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Sejalan dengan itu kemudian Menteri Dalam Negeri mengelu- 
arkan instruksinya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 1984- tentang pembentukau Badan Pembimbing 
dan Pelindung Koperasi Unit Desa.

Mengingat bahwa pembinaan dan pengerabangan koperasi 
khususnya KUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan pedesaan yang harus diarahkan kepada keterbukaan 
pemurabuhan tanggung-jawab dan peran-serta masyarakat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Peranserta tersebut' dimaksudkan agar dapat menumbuhkan, 
mendorong dan mengeabangkan fungsi, kedudukan dan peranan 
Koperasi Unit Desa di setiap Desa sebagai wadah kegiatan 
ekonomi masyarakat pedesaan.Oleh karena itu untuk kelancaran 
pelaksanaan usaha Koperasi Unit Desa serta untuk kemantapan •. 
pertumbuhan dan pengembangannya maka perlu dibentuk Badan 
Pembimbing dan Pelindung KUD.

Pada dasarnya untuk setiap KUD dibentuk satu BPP KUD 
dan BPP KUD adalah satu lembaga di luar organisasi KUD yang 
berfungsi sebagai peinbimbing dan pelindung KUD.Susuaan ke- 
pengurusan BPP KUD terdiri dari ketua*, s.ekretaris dan ang
gota.Ketua BPP KUD dipilih dari salah satu/seorang Ketua 
umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang berpenga- 
laman daa atau mempunyai perhatian dan rasa pengabdian ter
hadap perkoperasian dalam wilayah kerja KUD.

Keanggotaan pengurus BPP KUD terdiri dari tokoh- 
tokoh masyarakat yang ada di desa dalam wilayah kerja ICUD,
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seperti Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja 
KUD yang mempunyai perhatian dan rasa pengab&ian kepada 
koperasi.Pengurus BPP KUD ini dipilih untuk masa bakti 
selama lima tahun dan dapat dipilih kembali.Pengurus BPP 
KUD tidak dibenarkan raerangkap menjadi pengurus Badan Pe-. 
meriksa atau manager KUD.

Adapun tugas dari BPP KUD adalah;
a.Memberi bimbingan, bantuan, saran dan nasihat kepada 
pengurus KUD agar KUD tetap berjalan atau berpegang kepa
da asas dan sendi dasar koperasi dengan raenekankan kepa
da keterbukaan dalam usaha dan ketatalaksanaan serta penum- 
buhan peran-serta dan tanggung-jawab masyarakat,sehingga 
koperasi dapat dirasakan manfaatn.ya 3eaara langsung oleh 
anggotanya;

b.Melindungi KUD terhadap hal-hal yang dapat merusak kelang- 
sungan hidup dan citra KUD*

c.Memberi saran kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah 
tingkat II melalui Camat mengenai hal-hal yang dipandang 
perlu atau hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya un
tuk meningkatkan pembinaan dan pengernbangan KUD.

Dalam melaksanakan tugasnya BPP KUD dapat min£a ke- 
terangan mengenai penyelenggaraan dan perkerabangan KUi dan 
tidak benar untuk mencampuri, membebani dan atau raenyaingi 
kegiatan usaha KUD.BPP KUD dalam melaksanakan kegiatan se- 
hari-hari mendapat bimbingan dan pengarahan dari camat sesuai 
dengan petunjuk Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat
II serta selalu berkonsultasi dengan pejal-at/petugas kantor 
Departemen Koperasi Kabupaten/Kota Madya Setempat,
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BAB IV
PENGARUH ADANYA KUT TERHADAP PENINGKATAN TAR A3? HIDUP PETANI 
DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR.

l.Peranan KUD Makmur Sebagai Penyalur Kredit Usaha Tani,
Sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Koordinasi 

Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan No.S-01/M/EKUIN/
1985 tanggal 4 Januari 1985 perihal Kredit Usaha Tani me- «
lalui KUD, maka untuk KUD yang ditunjuk sebagai penyalur 
KUT volume’pelayanannya kepada anggota semakin bertambah.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Kredit 
Intensifikasi Padi dan Palawija melalui KUD musim tanam 
1985* Menteri Pertanian/Ketua Pengendali Bimas mengeluar- 
kan Surat Keputusan Nomer 18/SK/Mentan/Bimas/I/1985 ter- 
tanggal 31 Januari 1985 yang isinya tentang rencana inten- 
sifikasi padi dan palawija musim tanam 1985/1986.

Dengan bertambahnya volume pelayanan yang ditangani 
berarti bertambahnya peranan KUD yang bersangkutan sebagai * 
pusat pelayanan kegiatan perekonomian masyarakat di daerah 
pedesaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional.

Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa KUD 
Makmur yang ada di Kecamatan Sedati adalah salah. satu KUD 
yang ditunjuk sebagai penyalur kredit usaha tani kepada 
petani/kelompok tani di Kecamatan Sedati.Dengan surat ka 
putusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi 
Propinsi Jawa Timur Nomer 14-5/Kwk.l3/2/KPTS/IX/1985 yang
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merupakan dasar hukum KUD Makmur sebagai penyalur Kredit 
Usaha Tani.

Baik dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.18/ 
SK/Mentan/Bimas/I/1985* maupun dalam Surat Keputusan Men
teri Koordinasi Bidang EKUIN No.S-O'l/M/EKUIN/1985 tidak 
menyebutkan secara jelas peran dan tugas KUD dalam melak
sanakan program Kredit Usaha Tani.Didalamnya hanya menga
tur bahw.a kredit tersebut disalurkan melalui KUD.Peran 
dan tugas KUD secara terperinci tidak disebutkan*

Sedangkan dalam Lampiran Surat Dirjen Bina Usaha 
Koperasi No.83/BUK/III/1985 tanggal 30 Maret 1985 didalam- 
nya terkandung tugas dan peranan KUD dalam p e l a k s a n a a n .  pe
nyaluran Kredit Usaha Tani Untuk Intensifikasi Padi dan Pa- 
lawija*Adapun peranan dan tugas KUD dalam pelaksanaan pe
nyaluran KUT adalah sebagai berikut:

l.Menerima permohonan kredit dari para petani/kelompok 
tani,

2«Mengadaian penilaian atas permohonan kredit,
3»Menga^ukan permohonan kreditnya kepada BRI,
4.Mengadakan perjanjian kredit dengan para petani/ke

lompok tani,
5.Mengadakan perjanjian kredit dengan BRI,
6.Mencairkan kredit ke BRI,
7*Menyimpan agunan,
8.Pemberian kredit kepada petani/kelompok tani,
9.Menerima jadwal panen dari PPL,
lO.Menerima pembayaran dari petani/kelompok tani^
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ll.Membayar pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia.
Demikian pula KUD Makmur, dalam rangka pelaksanaan 

penyaluran kredit usaha tani menggunakan petunjuk pelaksa
naan yang ada untuk melaksanakan penyaluran kredit sebaik 
mungkin supaya sesuai dengan tujuan pemberian kredit ter
sebut.Untuk lebih mengetahui satu demi satu peranan KUD 
khususnya KUD Makmur sebagai penyalur KUT maka akan diu- 
raikan agar mendapat gambaran yang jelas.

l.l.Menerima permohonan kredit dari petani/kelompok tani.
Sejak musim tanam 1985* pola kredit bimas untuk in- 

tensifikasi tanaman pangan dihentikan.Bagi petani yang ma
sih metnerlukan kredit karena belum mampu membiayai usaha 
taninya sendiri, pemerintah menyediakan fasilitas kredit 
yang disalurkan melalui KUD sesuai dengan keperluan ma- 
sing-masing.-

Petani/kelorapok tani yang memerlukan kredit,yang 
memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit- 
nya kepada KUD baik diajukan sendiri maupun melalui ke
lompok taninya.Permohonan kredit tersebut diajukan satu 
bulan sebelum masa tanam tiba.Ketua kelompok petani pê - 
laksana insus yang telah memenuhi persyaratan,mengajukan 
permohonan kredit para anggotanya ke KUD.Permohonan kre
dit tersebut harus diketahui kepala desa tempat peraohon 
kredit tinggal.Dalam penyusunan permohonan kredit, ketua 
kelompok'tani akan dibantu oleh penyuluh pertanian lapang- 
an (PPL) dan pengurus KUD#

Bagi petani pelaksana intensifilcasi uraum (Inmun)
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dapat mengajukan permohonan kreditnya langsung ke KUD de
ngan syarat surat permohonannya diketahui Kepala Desanya1^

1^2.Mengadakan Penilaian atas Permohonan Kredit.
Penilaian atas permohonan yang diajukan oleh kelom

pok tani dilaksanakan secara berGama-sama oleh pengurus 
KUD, PPL dan ketua kelompok tani.Untuk petani yang lang
sung mengajukan permohonan kreditnya ke KUD penilaian ha- 
nya dilakukan oleh pengurus KUD.Penilaian disini adalah 
mengenai kesesuaian antara luas areal intensifikasi yang 
diajukan dengan plafon yang telah ditetapkan.

1.3.Menga.iukan Permohonan Kredit Kepada BRI.
KUD mengajukan permohonan kredit ke kantor cabang 

BRI dengan car3 mengisi formulir yang telah disediakan 
oleh BRI untuk keperluan tersebut, dengan dilampiri daftar 
petani.-peserta pemohon kredit usaba tani bescrta plafon 
kredit yang diperlukan.Pengajuan permohonan kredit ini ha
rus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Kan
tor Departemen Koperasi Kabupaten.^

1.4 .Mengadakan Perjan.jian Kredit denran Kantor BRI.
Apabila permohonan kredit tersobut disetujui oleh 

kantor cabang BRI, pengurus KUD dan kantor cabang BRI akan
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19'Departemen Pertanian, op.cit.h.14.
20Kanwil Dep.Koperasi Prop.Jatim,Petuntjuk Pelaksa- 

naan Kredit Intensifikasi Padi Dan Palawi.ia Melalui KUD,
: :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN KUD MAKMUR SEBAGAI BADAN PELAKSANA PENYALUR 
KREDIT USAHA TANI DI KECAMATAN SEDATI 
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

M. FARID IRYANTO



mengadakan perjanjian kredit dan penandatanganan kredit.

1.5.Mengadakan perjan.jian kredit dengan para petani/Ke- 
lompok Tani.

Berdasarkan surat perjanjian kredit antara pengu
rus dengan kantor cabang BRI, pengurus KUD mengadakan 

%

perjanjian kredit dengan para petani atau ketua kelompok 
tani pemohon kredit.Surat perjanjian yang telah ditanda- 
tangani' oleh para petani atau ketua kelompok tani pemohon 
oleh pengurus KUD dibawa kembali ke kantor cabang BRI.

1.6.Mencairkan Kredit ke BRI*
Surat perjanjian yang dibuat oleh KUD dengan peta

ni pemohon yang telah ditandatangani oleh pengurus KUD 
dibawa ke kantor cabang BRI.Atas dasar surat tersebut 
Kantor cabang BRI mencairkan kredit ke yUD.Jumlah keper- 
luan kredit yang diajukan oleh KUD berdasarkan rencana 
keperluan kredit oleh petani/ketua kelompok tani dianggap 
sebagai pagu kredit ke KUD.KUD raencairkan kredit hanya 
sebesar keperluan nyata dari petani/kelompok tani.

1.7.Menyimpan Agunan Yang pigunakan.
Agunan yang digunakan untuk mcndapatkan kredit be- 

rupa surat perailikan barang-barang bergerak maupun tidak 
bergerak milik petani yang bersangkutan.Surat perailikan 
barang bergerak misalnya BPKB milik petani pemohon.Sedang 
surat pemilikan barang tetap dapat berupa petok D atau 
sertifikat.Surat bukti perailikan barang ini disirapan oleh
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pengurus KUD digunakan untuk agunan kredit yang diperoleh

1.8.Memberikan Kredit Kepada Petani pemohon atau Ketua 
Kelompok Tan i .

Kredit yang telah dicairkan dari kantor cabang BRI 
oleh KUD diteruskan kepada petani/kelompok tani pemohon 
kredit.Kredit dari KUD kepada petani bisa diberikan seka- 
ligus dapat pula dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan petani yang bersangkutan.Pemberian kredit dari 
KUD kepada petani/kelompok tani dilakukan di kantor KUD 
atau tempat lainnya yang telah disetujui antara pengurus 
KUD dengan para petani/kelompok tani pemohon kredit.

Dalam pengarabilan kreditnya petani yang bersangkut- 
sn harus mengambilnya sendiri dan tidak boleh diwakilkan. 
Bagi petani yang permohonan kreditnya melalui kelompok ta
ni apabila petani yang bersangkutan tidal: dapat mengambil- 
nya sendiri, maka petani tersebut dapat* diwakilkan dengan 
memberikan surat kuasa kepada ketua kelompok taninya untuk 
mengambilkan kreditnya.

1.9.Meminta Jadwal Panen Kepada petuftas PPL.
Pada saat tanaman yang dibiayai oleh kredit usaha 

tani menjelang panen, pengurus KUD dapat rainta jadwal pa
nen kepada petugas PPL.Jadwal panen ini biasanya dibuat/ 
disusun oleh ketua kelompok tani dan PPL dua minggu sebe
lum panen padi atau palawija.Berdasarkan jadwal panen ter
sebut pengurus KUD bersama-sama ketua kelompok tani yang 
bersangkutan menyiapkan waktu dan tornpat penagihan.
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1.10.Menerima Pengembalian Kred.it Pari Para Petani/Ke- 
lompok Tani.
Satu minggu sebelum panen, pengurus KUD raenyampai- 

kan daftar nama petani penerima kredit kepada ketua ke- 
lorapok tani.Daftar ini berisi jumlah pinjaman petani ser
ta besarnya uang yang harus dikembalikan.Ketua kelompok 
tani kemudian memberitahukan kepada petani penerima kre
dit tentang waktu penagihan kredit dari KUD.Dengan demi- 
kian petani yang bersangkutan akan mengetahui kapan ha
rus membayar kreditnya.

Apabila petani memb3yar dalam bentuk tunai maka 
pembayaran langsung dilakukan ke kaair FDD.Apabila peta
ni membayar dalam bentuk natura maka KUD akan menghitung 
harga keseluruhan natura tersebut.Dari jumlah tersebut 
KUD akan memotong sebesar pokok kredit beserta bunganya. 
Sedang sisanya akan dikembalikan kepada petani yang ber
sangkutan.Harga natura disesuaikan dengan harga dasar 
yang diberikan Dolog.Petani .yanp; telah membayar kredit
nya di kasir KUD harus merninta bulcti pombayaran.

1.11.Membayar Pinjaman ke BRI,
Pengerabalian kredit dari KUD ke BRI dapat dilaku

kan secara angsuran dan dapat dilakukan secara tunai. 
Apabila dilakukan secara angsuran paling lambat 12 (dua- 
belas) bulan setelah realisasi kredit.
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2»Pengaruh Kebijaksanaan Pemberian Kredit Usaha Tani Ter- 
hadap Peningkatan Produksi Padi di Kecamatan Sedati.

Pembangunan pertanian di Indonesia sekarang ini 
masih ditekankan pada peningkatan produksi pangan.Hal ini
terbukti dengan masih adanya kebijaksanaan pemerintah yang 
berkaitan dengan masalah peningkatan produksi pangan, ya
itu adanya fasilitas kredit yang disediakan pemerintah 
untuk intesifikasi padi dan palav/ija.

Beberapa cara untuk meningkatkan produksi padi di- 
antaronya ialah dengan penggunaan bib.it unggul yang sesu
ai dengan lcondisi tanah yang bersangkutan, pemupukan yang 
tepat, perawatan yang baik, pemberantasan hama yang inten- 
sif di sampins harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dari 
petugas penyuluh lapangan yang ada di doerahnya.

Dalam rangka peningkatan produksi padi tersebut 
tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit.Mulai musim ta
nam 1985-1986 KUD Makmur yang ada di Sedati ditunjuk untuk 
menyalurkan kredit kepada para petani yang masih membutuh- 
kan biaya untuk meningkatkan hasil produksi padi mereka. 
Kredit yang dimaksud adalah kredit usaha tani diperuntuk- 
kan bagi para petani yang belum mampu membiayai usaha ta- 
ninya.Bagi petani di daerah Kecamatan Sedati yang belum 
mampu membiayai usaha taninya bisa mengajukan permohonan 
untuk memperoleh fasilitas kredit tersebut.Pada musim ta
nam 1985-1986 di Kecamatan Sedati terdapat lima belas pe
tani dan kelompok tani yang mengajukan permohonan untuk 
memperoleh fasilitas kredit tersebut♦Dari lima belas pemo-
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hon 'tersebut semua dapat dikabulkan karcna syarat yang 
diperlukan mereka biso memenuhinya.

Faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menga- 
jukan permohonan kredit ke KUD karena fasilitas kredit 
tersebut bunganya relatif kecil. Selai.n itu para petani/ 
kelompok tani mengetahui bahwa pengembalian kredit terse
but dapat dilakukan baik secara tunai -maupun diangsur de
ngan ketentuan yang tidak memberatkan petani.

K'arena-faktor-faktor diatas maka mereka memanfaat- 
lean fasilitas Kredit Usaha Tani yang disclurkan melalui 
Koperasi Unit Desa tersebut.

Tentunya dengan diberikan fasilitas kredit tersebut 
pemerintah rnengharapkan lahan yang dibiayai dengan uang 
kredit usaha tani tersebut dapat mcnghasilkan produksi pa- 
nen yang lebih baik.

Untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijaksanaan 
Kredit Usaha Tani tersebut berpengaruh pada peningkatan /
produksi padi pada lahan yang dibiayai dengan Kredit Usa
ha Tani, akan diselidiki melalui analisa statistik.Untuk 
menyelidiki apakah ada pengaruh terhadap produksi padi 
karena adanya Kredit Usaha Tani digunakan uji hubungan/ 
korelasi yaitu uji hubungan antara kenaikan produksi padi 
di Kecamatan Sedati dengan adanya Kredit Usaha Tani.Uji 
hubungan yang akan digunakan adalah uji t / t - test.

Yang akan dijadikan sampel pada uji hubungan disi- 
ni adalah keseluruhan pengambil Kredit Usaha Tani yang ada
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di Sedati yaitu lima belas petani dan kelompok tani.Ter- 
hadap lima belas petani dan kelompok tani.Terhadap lima 
belas petani dan kelompok tani tersebut akan diselidiki 
hasil produksinya sebelum adanya KUT dan dengan adanya KUT* 
Disini pengujian dilakukan terhadap satu sampel yang di- 
kenakan dua perlakuan yaitu tanpa diberikan KUT dan dibe- 
ri KUT.

t-Test sering kali digunakan dalam eksperimen-eks- 
perimen yang menggunakan sampel-sampel yang berkorelasi 
(correlated samples).Yang dimaksud dengan sampel-sampel 
yang berkorelasi adalah sampel-sampel yang cudah disama-

p Akan (dimached) salah satu variabelnya.
Uji-t pada dasarnya dibagi men,jadi dua macam:

1.Pooled t-test.
2.Poired t-test.
Pooled t-test digunakan terhadap suatu penelitian untuk 
dua buah sampel dan populasi yang berbeda.Misalnya suatu 
penelitian mengenai apakah ada perbedaan mengenai penda- 
patan/penghasilan antara pedagang di pasar X dan pedagang 
di pasar Y.Poired t test digunakan suatu penelitian yang 
menyelidiki untuk sebuah sampel yang dikenakan dua 
perlakuan.Misalnya suatu penelitian untuk menyelidiki 
penghasilan petani X setelah adanya kredit Bimas dan se-

21Sutrisno Hadi, Statistik 2, Cetakan VII, Yayasan 
Penerbitan Fakultas Psikologi Univ.Gajahmada, Yogyakarta, 
1984, h.276.
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belum adanya kredit Bimas.Disini penelifcian dilakukan ter-
hadap sampel yang sama (petani yang sama) yang dikenakan
dua perlakuan yaitu tidak menerima kredit bimas dan mene-
rima kredit bimas.

Maka untuk menyelidiki apakah ada pcngaruh terhadap
kebijaksanaan pemerintah yang memberitcan fasilitas kredit 
usaha tani terhadap lahan yang, dibiayai uang kredit usaha 
tani dan'Sebelum dibiayai kredit usaha tani akan digunakan 
uji hubungan yaitu t-test yang jenicnya poired t-test.

Digunakan poired^t-test dengan alasan bahwa terha
dap petani yang menggarap lahan tersebut dikenakan dua 
perlakuan yang berbeda.perhitungan selengkapnya dapat di- 
lihat dalam lajnpiran 6.Langkah~langkah kerja dari analisa

tersebut juga terdapat dalam lampiran 6.
Dari hasil penyelidikan yang menggunakan analisa 

statistik menunjukkan bahwa ada korelasi/hubungan antara
adanya kredit usaha tani dan hasil produksi padi.Data yang 
ada (lihat lampiran 6) menunjukkan setelah adanya KUT ha
sil produksi/panen padi pada lahan yang dibiayai dengan 
kredit usaha tani relatif meningkat, apabila dalam hal ini 
kita berbicara secara keseluruhan.

Tetapi apabila kita meneliti sampel satu per satu 
akan kita lihat masih terdapat sampel yang tidak terpenga- 
ruh hasil produksinya dengan adanya kredit usaha tani yang 
diterimanya.Faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa ter- 
jadi karena petani yang bersangkutan memang sudafe betul- 
betul mengusahakan bagaimana lahannya bisa mencapai hasil
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yang maksimal.Hal ini dapat kito lihat lahan petani sam
pel tersebut menunjukkan basil .yang relati.f tinggi (lihat 
lampiran 6 ).Dengan berbagai cara mereka mengusahakan 
agar pembiayaan untuk usaha taninya dapat terpenuhi.Hal 
tersebut dilakukan dengan jalan meminjam kepada yang mam
pu atau langsung kepada toko yang menjual saprodi dengan 
tidak memperhatikan bunga yang dikenakan kepa&Bnya.

•Cara lain yang mereka tempuh adalab dengan menjual 
barang yang mereka miliki.Dengan uang basil penjualan ba- 
rang tersebut mereka membiayai usaha taninya.Dengan ada
nya fasilitas kredit yang disediakan pemerintah yaitu KUT 
mereka merasakan suatu hal yang lebih ringan.Dengan kre
dit yang mereka peroleh, mereka membiayai usaha taninya 
tanpa harus susah-susah mengadakan pinjaman sana-sini de
ngan menanggung resiko harus'membayar bunga yang terlalu 
tinggi.Disamping itu untuk petani yang biasanya menjual 
barangnya untuk membiayai usaha taninya mereka bisa me- 
manfaatkan fasilitas kredit tersebut tanpa harus menjual 
barangnya terlebih dahulu.

Meskipun mereka telah menerima fasilitas kredit ter
sebut,tidak menutup kemungkinan harus mencari biaya tambah- 
an untuk memenuhi biaya garapan agar basil yang didapat 
nantinya bisa maksimum, karena pada dasarnya plafon kredit 
usaha tani yang disediakan oleh pemerintah apabila diguna
kan untuk membiayai usaha tani itu tidaklah cukup.Jadi di- 
bandingkan dengan standart kredit ynn^ ada biaya untuk usa
ha tani tersebut masih lebih besar.jadi para petani terse-
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but masih lebih besar.Jadi para petani tersebut pasti ha
rus mengeluarkan biaya tambahan untuk mcngcarap lahannya
di luar uang kredit yang mereka terima dari BRI.

Bagi para petani yang;biasanya membiayai usaha ta
ninya menurut kemampuannya sendiri tanpa mengadakan pin- 
jaman kepada orang lain atau langsung Ice toko yang menye- 
diakan saprodi atau usaha yang lain, dengan fasilitas kre
dit yang ia terima dari sampel yang ada, hasil lahan mere
ka relatif naik.Bahkan dari hasil penelitian kenaikan ha
sil produksi dari lahan yang rnereka kerjakan dengan biaya 
kredit usaha tani ada yang sampai 60% (lihat sampel no 12 
dalam lampiran 6)•

Hal tersebut menunjukan betapa arti penting fasi
litas kredit yang mereka peroleh.Dengan uang kredit yang
mereka pej»0leh, mereka membiayai usaha taninya dan hasil 
produksi dari lahan yang mereka kerjakan menun juklcan ke
naikan yang jelas.IIal ini sesuai dengan tujuan pemberian 
kredit yang ada yaitu uhtuk intensifikasi pad.i.; dan pala
wija. Sedang bagi mereka yang hasil produksi lahannya su- 
dah maksimal, uang kredit tersebut sangatlah membantu 
mereka dalam pembiayaan usaha tani disamping membantu 
untuk memberantas lintah darat, sistem ijon dan sebagai- 
nya yang menjadi musuh besar masyarakat dan pernerintah.

Bemerintah memberikan fasilitas kredit tersebut 
memang sesuai dengan peruntukan yang ingin dicapai, yai
tu bagi para petani yan,̂  memang betul-rbetul belum mam-
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pu untuk usaha taninya di sarnping untuk memerangi para
litah darat atau para pelepas uang dengan bunga yang 
tihggi.

Berdasarkan analisa statistik yang ada tersebut 
terbukti bahwa dengan adanya kredit usaha tani peningkat- 
an produksi padi dapat terpenui.Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kebijaksanaan pemerintah tentang adanya kredit 
usaha tani tersebut mempengaruhi kenaikan produksi padi 
bagi para petani yang menerimanya.

Dengan kenaikan produksi yang ada maka hal ini me- 
nyatakan naikmya pendapatan para petani yang mengakibatkan 
taraf hidup mereka meningkat*Maka dapat dikatakan bahwa 
dengan adanya kebijagsanaan pemerintah memberikan kredit 
usaha tani di daerah Sedati mempunyai pengaruh terhadap 
peningkatan taraf hidup petani di kecamatan Sedati khu- 
susnya bagi petani yang menerima fasilitas kredit.
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BAB V 
PENUTUP

1.Kesimpulan.
Dari uraian yang didasarkan atas penelitian di la- 

pangan dan dengan membandingkan dengan teori-teori maupun 
peraturan-peraturan yang mendasarinya, maka dapat disim- 
pulkan bahwa:
a.Koperasi Unit Desa Makmur yang ada di Kecamatan Sedati 
Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan fungsinya sebagai 
pusat pelayanan anggota maupun masyarakat.
b.Sejak Masa Tanam 1985-1986 KUD Makmur ditunjuk sebagai 
penyalur Kredit Usaha Tani, berarti KUD Makmur telah di- 
anggap mampu untuk melakukan kegiatan usaha yang lain 
yang menjadi persyaratan KUD sebagai penyalur Kredit Usa
ha Tani.
c.Koperasi Unit Desa Makmur termasuk KUD yang cukup maju 
dibandingkan KUD lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo.Hal 
tersebut dibuktikan dengan disandangnya predikat KUD ka- 
tegori A dan B pada tahun-tahun terakhir ini.
d.Dalam melaksanakan penyaluran KUT, KUD Makmur telah me
laksanakan tugasnya seperti petunjuk pelaksanaan yang ada 
sehingga dalam melaksanakan penyaluran KUT hanya sedikit 
mengalami hambatan yang disebabkan bukan karena kesalah- 
an KUD,misalnya;

- Pembayaran/pelunasan kredit yang tidak langsung di- 
serahkan kepada petugas yang berwenang menerimanya.
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tetapi melalui orang lain/oknum yang tidak langsung 
diserahkan, yang mengakibatkan kelambatan dalam pe~
lunasannya.

- Kelompok tani yang mempunyai anggota terlalu banyak 
(lihat sampel yang lahannya cenderung luas) menga
kibatkan pengawasan terhadapnianggota kurang intensif, 
sehingga pelaksanaan pelunasan kredit usaha tani ku
rang tepat pada waktunya yang mengakibatkan terjadi 
penunggakan pelunasan kredit.

e.Fasilitas kreait yang disaluBkan melalui KUD Makmur ya-

tu kredit usaha tani ternyata berpengaruh terhadap pening- 
katan hasil produksi padi di Kecamatan Sedati khususnya
terhadap hasil para petani penerima kredit.Dengan demikian
kenaikan hasil yang diperoleh tersebit dapat meningkatlcan
taraf hidup petani tersebut.

2.S a r a n.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah se
bagai berikut :
a. Agar dapat terjamin kelangsungan kegiatan usaha KUD 
Makmur, hendakmya Pengurus KUD Makmur mengadakan kursus- 
kursus dan penyuluhan bagi karyawan yang bertugas pada 
unit-unit usaha sehingga karyawan tersebut dapat mempu
nyai bekal sesuai dengan perkembangan perkoperasian.
b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perkoperasian 
di desa-desa wilayahnya secara berlanjut baik kepada ang-
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gota maupun kepada masyarakat yang ada sehingga anggota 
koperasi dapat bertambah yang menjadikan besarnya kope
rasi.
c. Melalui kerja-sama dengan Departemen Koperasi Kabupa
ten. £pl atau instansi lain yang berkaitan dengan kegiatam 
usaha yang sedyng dihadapinya misalnya dcilam rang&a pe
nyaluran KUT, KUD Makmur hendaknya mengadakan kegiatan 
penyuluhan bagi calon penerima/pernohon atau masyarakat 
setempat sehingga mereka bisa lebih mengetahui dan memahami 
kegiatan usaha tersebut dan apa yang diinginkan oleh peme
rintah*
d. Agar pengembalian kredit tidak salah kepada siapa se-

/
harusnya mereka harus menyerahkan, hendaknya sebelum waktu 
penagihan berlangsung, sebaiknya diadakon penyuluhan kepa
da penerima kredit supaya mereka menyerahkan kepada yang 
berwenang untuk menerima.Hal ini mencegah agar pembayaran 
kredit tidak mengalami tunggakan akibat tidak dibayarkan- 
kepada yang berwenang*
e. Karena fasilitas kredit usaha tani ini benar-benar da
pat meningkatkan produksi padi di daerah Sedati hendaknya 
untuk masa tanam-masa tanam berikutnya KUD Makmur tetap 
ditunjuk sebagai salah satu penyalur KUT apabila persya- 
ratan sebagai penyalur terpenuhi*
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UJI TERHADAP ADA TIDAKNYA PENGARUH KRLDIT USAHA TANI 
TERHADAP PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PADI DI KECAMATAN 
SEDATI KABUPATEN SIDOARJO.

Uji yang digunakan adalah uju-t/ t test yaitu poired 
t-test.

Langkah kerja dari t-test adalah: 
l.Menyatakan HO dan HA#
2#Menghitung harga t/mencari t hitung.
3#Membandingkan t-hitung dan t-tabel
A-.Menarik lcesimpulan/menarik keputusan.

l.Menyatakan HO dan HA.
HO dan HA adalah suatu hipotesa, yang masih ha

rus diuji dan dibuktikan.Bukti tersebut bukanlah suatu 
hal yang menyalahkan dan membenarkan, tetapi suatu hal 
yang bersifat penerimaan dari pernyataan tersebut atau 
suatu penolakon dari pernyataan tersebut•Setiap hipotesa 
selalu dinyatakan dengan bentuk statemen/pernyatoan dan 
bukan dalam suatu kalimat pertany^an.Dengan kata lain 
hipotesa adalah pernyataan tentang satu atau lebih ni- 
lai parameter populasi.Macam hipotesa dibedakan menja- 
di hipotesa nol (HO)/Null hipotesa dan hipotesa alter- 
natif (HA).Hipotesa nol adalah suatu pernyataan tentang 
suatu.pernyataan yang dimulai dengan kata "tidak", mi

Lampiran 6-.

1
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salnya "Tidak ada perbedaan "Tidak ada pengaruh per-
aturan X terhadap peningkatan ....",dan sebagainya.

Hipotesa Alternatif (HA) adalah suatu pernyataan 
yang dimulai dengan data "ada" misalny^. "Ada perbedaan .

"ada pengarug obat Y terhadap peningkatan ...."
dan sebagainya.

Pada penelitian ini adalah suatu penelitian terha
dap sampel yang dalam hal ini para petani dan kelompok 
tani yang mendapat kredit usaha tani. Disini akan diuji 
apakah dengan adanya KUT berpengaruh pada peningkatan ha- 
sil produksi, padi/panen dengan HO nya dapat dinyatalcan :

"Tidak ada kenaikan produksi padi para petani sebe
lum dan sesudah ada kredit usaha tani.
HO = /Ov| = X>2

=vu2 - = o
- produksi padi sebelum adanya KUT 

/t>2 = produksi padi sesudah adanya KUT
= selisih produksi padi sesudah dan sebelum 

adanya kredit usaha tani.
HA-nya dapat dinyatakan :

"Ada kenaikan produksi padi para petani sebelum 
dan sesudah ada kredit usaha tani".

HA = (M-2 maka AX2 -AX^ = / U J  0

2.Mencari harga t-hitung.
Menghitung harga t-hitung digunakan rumus :

t = d - karena = 0 maka t = d
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£ d « jumlah selisih dan X̂
X2 = data setelah dikenakan suatu perlakuan, dalam 

hal ini data setelah adanya kredit usaha tani 
= data sebelum dikenakan suatu perlakuan, dalam 
hal ini data sebelum adanya kredit usaha tani 

d - selisih rata-rata
cd = variance data
S: = rata-rata variance data d
n « jumlah sampel/sobyek yang dalam hal ini ada 

15 sampel*

Dari rumus yang ada, t-hitung dapat dicari dengan 'jalan 
seperti dibawah ini (periksa dan bandingkan dengan tabel)

d = Cd
n

= 87.623

- 5,84-

Sd = V n U 2 - ( fd )2̂
n (n-1)

/  15.2327.07 - (87,625) ^
15 (15-1)
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= V 54906,05 - 7678.vT
15 (14)

= V 27227,9f  
210

= Sd = 11^8

V 129,656 = 11,38 

= 2,94
V n

t-hitung

V^5
11,58
3,8?

Sd
d_ « 5,84 

2,94
1 i286

Dari perhitungan diatas t-hitung didnpat sebesar 1,986*

3*Membandingkan t-hitung dengan t-tabel.
Get el ah kita temukan t-hitung yalcni sebesar 1,986 maka 
nilai t-hitung yang telah kita temukan tersebut akan kita 
bandingkan dengan harga t yang ada didalam tabel. Tabel 
yang kita gunakan dalam hal ini tentu saja adalah tabel t. 
Alpha yang akan digunakan adalah sebesar 0,5* Degrees 
of fredam atau derajat kebebasan yang disingkat d.f atau
d.b adalah sebesar n~i. Jadi degrees of frodomnya 15-1-14*

Dalam tabel nilai-nilai t yang tersebar di £ody tabel 
disesuaikan dengan. besarnya alpha/derajat lcemaknaan sebe
sar 0,5 dan d.f sebesar 14 didapat nilai t sebesar 1,761. 
Alpha = 0,5 t-tabel = 1,761
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Dari gambar yang ada, angka sebesar 1,986 terletak di- 
luar daerah terima HO yang berarti ia berada didalam da
erah tolak HO.

A-.Menarik keputusan*
Setelah kita membandingkan t-hitung dengan t-tabel 

kita mendr.patkan bahwa angka t-hitung terletak diluar da
erah terima HO atau daerah tolak HO. Dengan demikian HA 
akan diterima karena HO ditolak.
Jadi dapat disimpulkan ada kenaikan produksi padi dengan 
adanya kredit usaha tani.
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Perbandinpnn hasil panen sebelum don cienpnn a dan./a KUT,
6

.jampel Lufis ; Hasil panen tinp II* 
Lahan J________
(Ha)

Sampel 1 J 2,5 r
. ;nmoel ? | 1, 5

ISampel 3 | , 5
Hampel ^ ]10,0 i
Sampel 5 } 10 
Hampel £ J^l,5i
Sampel 7 j p f
Sampel R [2^,5 i
Sampel o j].3 t
Sampel 1ojl7,75 t
Sampel 11' *1-
Sampel 12 j *i- 
'ampel 1 7> j 5

j Sampel ?2,5 t i r Sampel ^5
________ L

J sebelum
KUT !

8

6
7
5
8

6

*i5
5,5

*.5
5

6
7,5

dengan
K\ ?

R

7

s

/} 15 
6
R
r',5
6

7,5

SObelum
MJT

J u m 1 a h 
■t*.dengan

20 20
0 o

:y, ? r. : si, 5*
50 ': 50i
RO 80■
12°) ; 129■
1^ . 12
1^5,7r' j 165 
'*■5,5 
71 
4,5
20

1 3 r >

"i 12, r'

65 
79,875 
6 
32
1Q,5
i 35
1 '2,5

Sumber: Para Petani dan kelompok tani pom^ambil KfT. 
n.b: hasil produksi lahan dalam ton.
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Hasil panen sebelum dan dengan adan.ya Kredit Usaha Toni

Sampel Hasil pa-j Hasil pa
nen dng. j non seb.

KUT ! 'l-'TX.

! d
i(x2-x1)

P

X1

Sampel 1 
Sampel 2 
Sampel 3 
Sampel 4 
Sampel 5 
Sampel 6 
Sampel 7 
Sampel 8 
Sampel 9 
Sampel 10 
Sampel 11 
Sampel 12 
Sampel ^3 
Sampel 14 
Sampel 15

20

9
31.5 
50 
80
129
12
165 
65 
79,875

6

32
19.5 
1' 5
112,5

20

0
31,5
50
80
i2q
12
123,75
'>■5,5
71

15
20

15 
135 
112,5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

41,25 1701,56[
’ I !19,5 j 330,25! 
! 8,875! 78,76!

1,5
12

i 2,25!
44
20.2 

0 
0

1 
f  Ii r rOr. t

Jumlah

n = 15 

£ a = -87,625 
£d°= ?3'!7,07 

Sumher: Wawancara dengan para petoni penpratnhil KIT.
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T i n g k a i s i g n i H k a n  u n t u k  u j i  r f / J l s i s t

( I t

. 1 0 . 0 5 . 0 2 1 .01 . 0 0 5 . 0 0 0 5

' v ' - T i n g k a i  » i g " ; f t k a n  u n i u k  u ) i  « i s i

. 2 0 ' M O v . n < . 0 2 ' , 0 1 M l

1 3  0 7 6 6  3 1 4 12  7 0 0 3 1  821 G 3  6 5 7 G 3 l i  6 1 9

•2 1 K B O 2  9 2 0 <  3 0 3 6  9 6 5 9  0 2 5 31  6 0 S

3 \  G 3 S 2  3 5 3 3  I K ! 4 5 U 5  a n 12  911

4 I  5 3 3 2  13 2 2 . 7 7 6 3  7 4 7 <  G O  I B  G ’.Q

w I  4 7 6 2  0 1 5 2  57 1 3  3 6 5 4 0 3 2 6  P S 9

6 1 4 4 0 1 9 0 2  4 4 7 : i  h ;< 3  7(17 5  9 6 9

7 i  m 1 6 ' ) L • i  M  Y , •j y * i 8 3  4 *W 5  4 t )5

8 1 3 9 7 1 fiO O 2  3 0 i i 2  J W t f 3  :<5 S i  0 4 1

0 i  m 1 8 j : i 2 . 2 6 2 . 2  8 2 1 3  - ’ 5 0 4 781

10 1 3 7 2 1 . 6 1 2 \ 2 . 2 2 8 j . 2 . 7 6 4 3 , 16 'J 4 5 S 7

n i  : i o i » T O O - 1 2  2 0 1 ' .* . ‘ 1 8 3  H H . 4 a ~

12 1 3 S C I  7 3 2 ' i . l V i 2  0 5 1 3  o r » s 4 3 1 S

13 1 3 5 0 1 771 2 . I C O 2 . 6 6 0 3  0 1 2 4 2 2 1

H 1 3 1 A 1 . 7(51 2 . 1 4 5 2  6 2 4 2  9 7 7 4 1 40

I S 1 3 4 1 1 7 5 3 2 . 1 3 1 2  W l 2  ! H 7 4 0 7 3

16 1 3 3 7 (  7 4 G 2 . 1 2 0 7  5 5 3 2  9 2 1 4  0 1 5

7 1 3 3 1 1 . 74(1 2 . 1 1 0 2  5 6 7 2  h '.f r f 3  '.> !/*

I S 1 3 3 0 1 7 3 « 2  101 2  5  5 2 2  K 7 R 3  y :r .*

19 1 3 2 S J 721 ' 2  O '.U 2  5 :i!> 2  M i l 3  M : t

2 0 1 3 2 5 1 7 2 5 • j O S C 2  U S V  h  15 •j  f i s o

21 1 3 2 3 1 . 7 2 1

.

2  0 9 0 2  5 1 8 2  M l 3  8 1 9

2 * 1 3 2 1 1 7 1 7 2  0 7 4 2  5 0 3 2  8 1 9 3  7 9 2

2 3 1 .11 ' J )  " 1 4 2  0 0 9 2  51X 1 2  f i ( l 7 .1 7 0 7

2 4 I  3 ! 9 1 .71 ■1 . 0 6 4 2  < y 2 V  7 ' t 7 3  7 4 f,

2 8 1 3 1 0 1 . 7 0 3 2 ^ 0 6 0 ,

•*

2  4 K 5 2  7&7 3  7 2 5

2 G 1 3 1 6 I  . 7 0 6 2  0 5 6 2  4 7 ‘J 2  7 7 y 3  7 0 7

2 7 1 3 U )  . 70-1 2  0 5 2 2  4 7 3 2  77 1 3  O V O

2 8 1 . 3 1 3 1 7 0 1 2  U l f i 2 . 4<;7 ■ i 7 < ;: i 3  C 74

? V i  ; t i  i I  0 9 9 2 . 0 4 5 2 . 4  0 2 2 . 7 5 0 3  l>5 ti

3 0 1 3 1 0 1 . 0 9 ? 2 . 0 1 'J 2  4 5 7 2  75(1 J  . C  1 ( i

4 0 t  3 0 3 1 . C M 2  0 2 I 2  4 2 3 2  7(11 3 . 5 5 1

0 0 t . 2 0 0 1 . 6 7 1 2 . 0 0 0 2  :« 'J0 2 . 6 6 0 3  4<>0

1 2 0 1 2 S 9 1 . 6 5 * 1 . 9 3 0 2 . . 1 6 8 2 . 6 1 7 3 . 37.1

« I  . l ’ b'2 1 . 0 4 5 1 . 9 6 0 2  : i 2 C 2  6 7 0 3  2 9 /

5 u m t * f  :  H . M .  B U J o c L .  J r . .  * p c i t .  h a ) .  6 0 3 .
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3 AG AN W K I D E  O R G A S IK A S I  K ljD  flA KH U K L a m p ir a n  8

.■ja'/aban 
•— ■ Garis Pelo/onnn
—  Garis Inspehtip.
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