
I.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Koperasi yang dibentuk pada awal Orde Baru sangat kuat berorientasi pada

gerakan sosial. Dengan kata lain, koperasi tidak dilihat sebagai salah satu pilihan

organisasi ekonorni, melainkan suatu amanat politik dalam kerangka pemberda

yaan rakyat. Namun sejak Pelita III, Bustanil Arifin selaku Kepala Badan Urusan

Logistik (BULOG) dan Menteri Muda Koperasi melakukan reorientasi dalam ke

bijakan pengembangan koperasi. Koperasi tidak hanya sebagai wahana solusi poli

tik, tetapi juga sebagai wahana solusi ekonomi. Fungsi usaha koperasi harus lebih

besar dari fungsi sosialnya (Ali, et aI, 1996).

Perubahan orientasi tersebut menghadapi berbagai kendala, karena menurut

Undang Undang No. 12 tahun 1967, koperasi masih didudukkan sebagai kumpu

Ian orang dan arah orientasi koperasi tidak terlalu banyak mencari keuntungan. Se

jalan dengan perkembangan pemikiran fragmatisme ekonorni, maka orientasi

ekonomi dalam dunia koperasi memperoleh dukungan kuat. Hal tersebut diwujud

kan dalam Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang me

negaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan kepada

prinsip-prinsip koperasi. Dengan Undang Undang tersebut secara yuridis, koperasi

diintegrasikan dalam bangunan sistem ekonorni Indonesia (Ali,~ 1996). De

ngan demikian koperasi dapat dijadikan sebagai altematif kelembagaan untuk me

ningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Peningkatan kesejahteraan anggota selalu menjadi perhatian dari plmptnan

suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Dernikian pula halnya

dengan pimpinan BULOG sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen

juga selalu berusaha memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Untuk mening

katkan kesejahteraan karyawan, pimpinan BULOG mendorong karyawannya

membentuk koperasi.

http://www.mb.ipb.ac.id/



Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik atau disingkat KOPEL dibentuk

dan didirikan pada tanggal 3 Maret 1981. KOPEL disyahkan sebagai badan hu

kum oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor Wilayah Koperasi Dae

rah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan NO.62/BINORl1982

tanggal 5 Juni 1982 dan dengan pendaftaran dalam daftar umum No. 1560/BHII'

tanggal 5 Juni 1982. Pada tahun 1985 KOPEL mengadakan perubahan anggaran

dasar yang telah disyahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi dengan Su

rat Keputusan No. 228/BLKJ85 tanggal 16 Oktober 1985 dan telah didaftarkan

dalam Buku Daftar Umum NO.1560 aIBHII tanggal 16 Oktober 1985.

Sesuai dengan tujuan koperasi, Koperasi Pegawai BULOG adalah Koperasi

yang berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan dan didirikan dengan tu

juan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah keIja

koperasi dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila'.

Untuk maksud diatas KOPEL akan melaksanakan berbagai bidang usaha se

suai dengan anggaran dasar yang telah dibuat, yaitu :

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara

teratur.

b. Memberikan pinjaman yang berfaedah bagi kemanfaatan para anggota.

c. Mengusahakan barang-barang kebutuhan para anggota.

d. Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan tidak berten

tangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

e. Menambah pengetahuan anggota, khususnya bidang perkoperasian.

Dalam melaksanakan bidang usaha tersebut diatas KOPEL membentuk berba

gai unit usaha, yaitu : Unit Simpan Pinjam, Pertokoan, Jasa Kebersihan, Perdaga

ngan Umum, Apotik, Jasa Konstruksi, Rumah Potong Ayam, Pompa Bensin,

Penggilingan Padi dan Petemakan.

1 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Kopel, tahun 1995.
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Berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik da

pat dilihat, bahwa kinerja KOPEL cukup baik. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum

pajak sebagai tolok ukur kine~a sejak tahun 1990 sampai tahun 1995 meningkat

dengan rata-rata 12,60 % per tahun. Namun kine~a tersebut tidak selalu positif,

seperti terlihat dalam tabel I:

Tabell. Perkembangan sisa basil usaba (1990 - 1995)

-=1990
752282911.00

1991
I \62849881.13 55

1992
I 499884399.27 29

1993
1014886583.27 (32)

1994
866931210.38 (13)

1995
1 100968 240.06

Rata-rata

24

12.60

Sumber : Bagian Pembukuan KOPEL, 1996.

Keterangan : ( ) berarti negatif

Apabila dianalisa lebih mendalam, bahwa turunnya SHU pada tahun 1993 dan

1994 disebabkan oleh penurunan SHU dari Unit Perdagangan Umum. Di Unit Per

dagangan Umum tersebut, KOPEL memperoleh jatah penyaluran gula pasir dan

tepung terigu dari BULOG. Marjin yang diperoleh dari penjualan gula pasir dan
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tepung terigu merosot tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini me

nunjukkan, bahwa kinerja KOPEL sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang

disediakan oleh BULOG. Oleh karena itu apabila KOPEL ingin meningkatkan ha

sil usahanya, maka dengan tetap mempertahankan jarninan usaha dari BULOG,

KOPEL harus mampu mengembangkan usahanya keluar, bersaing dengan pelaku

bisnis yang lain.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh Indonesia' , maka

peluang pengembangan bisnis bagi KOPEL terbuka luas. Untuk itu orientasi bisnis

KOPEL tidak hanya kedalam melainkan juga keluar. Pengembangan usaha dan

perubahan orientasi tersebut memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang

merniliki kemampuan lebih, bahkan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

2. Identifikasi Masalah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka struktur dan organisasi KO

PEL disusun seperti terlampir. Dari struktur organisasi tersebut tergambar jenjang

jabatan seperti berikut :

a. General Manager.

b. Manager Divisi.

c. Kepala Unit dan Kepala Bagian.

d. Karyawan.

Seluruh karyawan yang menduduki jenjang jabatan tersebut diatas adalah

karyawan tetap KOPEL, kecuali General Manager dan Manager Divisi adalah

karyawan BULOG. Disamping karyawan tetap, juga terdapat karyawan tidak te

tap dan honorer. Pada tahun 1996 jumlah karyawan sebanyak 112 orang, dimana

71 orang adalah karyawan tetap dan 41 orang karyawan tidak tetap. Sedangkan

jumlah honorer berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Proses penerimaan karya

wan tidak dilaksanakan secara lugas, karena sebagian terbesar dari mereka

2 Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 7-8% pertahun dalam
dekade terakhir ini.
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memperoleh rekomendasi dari pegawai BULOG selaku anggota KOPEL. Hal 1m

menimbulkan permasalahan kualitas setelah mereka menjadi karyawan KOPEL.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, maka sebagian besar (69,44 % dari

pegawai tetap) adalah berpendidikan SLTA atau sederajat. Seeara rinei komposisi

karyawan tetap berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi pendidikan karyawan tetap KOPEL

S.D. 1.39

2 S.L.TP " 4.17~

" S.L.T.A. 50 69.44~

4 Sarjana Muda/DJ 14 19.72

5 Sarjana 4 5.63

Sumber : Diolah dari data Bagian Sekretariat per 1 Juli 1996.

Untuk meningkatkan ketrampilan karyawan, KOPEL menyelenggarakan pe

latihan bagi para karyawan. Program pelatihan meliputi : pengoperasian komputer,

pengelolaan toko (bekerjasama dengan Hero) dan sebagainya.

Dilihat dari struktur organisasi, maka posisi jabatan yang tersedia berjumlah

18 buah (Manager Umum, Manager Divisi dan Kepala Unit/Bagian). Setiap posisi

jabatan telah dibuatkan uraian jabatan sebagai pedoman bagi seseorang yang men

jabat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Masalahnya adalah apakah

jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia tersebut telah sesuai dengan beban
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kerja yang timbul akibat adanya kegiatan untuk mendukung usaha KOPEL saat

llU.

Kegiatan usaha dikelompokkan kedalam dua divisi ; yaitu Divisi Niaga dan

Divisi Jasa/Produksi. Divisi Niaga meliputi unit-unit; Perdagangan Umum, Perto

koan, Apotik dan Pompa Bensin. Sedangkan Divisi Jasa/Produksi meliputi unit-·

unit; Kebersihan & Kontruksi, Jasa Keuangan, Peternakan, Rumah Potong Ayam

dan Penggilingan Padi.

Berdasarkan program kerja KOPEL tahun 19963
, maka telah dirumuskan sa

saran umum sebagai berikut ;

a. Meningkatkan laju pertumbuhan usaha yang berkisar antara 10 - 20 % pertahun.

b. Secara bertahap melaksanakan pergeseran komposisi ketergantunganlke

terkaitan SHU yang diperoleh dari BULOG (captive market) dengan non BU

LOG (free market) dengan perincian.

Tabel 3. Perkembangan proporsi bidang usaha

Saat ini

Jangka Pendek

60

50

40

50

Jangka Panjang 40

Sumber : Program Kerja KOPEL 1996.

60

c. Memperbaiki struktur permodalan usaha dengan menutup unit usaha yang terus

merugi dan mengembangkan usaha keluar (Non BULOG) dengan menjalin

3 Program Kerja & RAPB 1996, disampaikan pada Rapat Anggauta.
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kerjasama. Untuk mencapai sasaran tersebut KOPEL menempuh strategi pen

gembangan sebagai berikut :

1. KOPEL akan dikembangkan menjadi semacam Holding Company.

2. Peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,

sistem serta budaya kerja.

3. Melakukan upaya percepatan usaha atau "spin-off ", yakni melepaskan unit

unit usaha yang mempunyai potensi untuk mandiri dengan pengelolaan yang le

bih terkonsentrasi (fokus) pada bidang yang mempunyai keunggulan atas dasar

prinsip profesionalisme, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan

koperasi lain maupun swasta.

Masalah yang timbul dalam mendukung strategi pengembangan usaha terse

but adalah kebutuhan sumberdaya manusia baik di jajaran manajer maupun pelak

sana. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang telah tersedia tentunya harus

disesuaikan dengan kebutuhan baru yang timbul akibat perubahan pada skala usa

ha, diversitas usaha dan usaha baru.

3. Pembatasan Masalah

Kinerja KOPEL sebagai organisasi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan anggotanya dilihat dari pelayanan dan manfaat ekonomi. Kemajuan

dalam memberikan pelayanan kepada anggota bersifat relatif yang dalam hal ini ti

dak dianalisis. Sedangkan manfaat ekonomi diukur dari kriteria bagian keuntungan

yang dinikmati anggota (SHU). Dalam rapat anggota, SHU sebelum pajak diguna

kan sebagai tolok ukur dari kinerja usaha dalam melihat keberhasilan KOPEL

Berbagai faktor mempengaruhi perkembangan suatu badan usaha, baik faktor

internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal antara lain; produktivitas tenaga

kerja, gender, jumlah tenaga kerja, motivasi dan sebagainya. Dalam tulisan ini di

batasi pada pengaruh jumlah dan kualitas tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan kualitas tenaga kerja pada penelitian ini adalah pendidikan

dan umur dari tenaga kerja. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi antara lain;

7

http://www.mb.ipb.ac.id/



perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan fiskal dan mone

ter, dan sebagainya dianggap tetap.

4. Perumusan Masalah

Program pengembangan usaha yang diamanatkan anggota telah mendorong

pengurus dan pengelola KOPEL untuk melakukan berbagai langkah baik yang me

nyangkut bidang usaha maupun yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Se

hubungan dengan itu, maka mmusan masalahnya adalah ;

a. Bagaimana kondisi tenaga kerja baik jumlah maupun kualitasnya yang mendu

kung organisasi usaha seperti KOPEL ini.

b. Bagaimana kondisi usaha KOPEL saat ini, baik dari segi kesehatan usaha mau

pun kinerja usaha.

c. Bagaimana hubungan antara jumlah jam kerja tenaga kerja dengan kondisi

usaha.

Pembahan usaha yang diharapkan akan membah struktur tenaga kerja. Da

lam hal ini bagaimana prakiraan kebutuhan kerja yang akan datang. Terdapat ke

senjangan antara ketersediaan tenaga kerja saat ini dengan prakiraan tenaga kerja

yang akan datang. Kesenjangan tersebut merupakan kebutuhan yang hams diusa

hakan oleh pengelola KOPEL untuk dipenuhi.

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ;

a. Kondisi tenaga kerja baik jumlah maupun kualitasnya yang dapat mendukung

usaha KOPEL pada saat ini (Juli 1996).

b. Kondisi usaha KOPEL, baik dari segi kesehatan usaha maupun kinerja usaha

saat ini (Juli 1996).

c. Faktor-faktor yang mempengamhi besarnya SHU sebelum pajak.

d. Hubungan antara jumlah jam kerja tenaga kerja dengan sisa hasil usaha.

8

http://www.mb.ipb.ac.id/



e. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahun peramalan (tahun 1996 -2001)

dalam berbagai pendekatan dan alternatif pertumbuhan.

Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan

tenaga kerja bagi Pengurus maupun General Manager, sehingga program peneri

maan pegawai maupun seleksi pegawai dapat dilakukan sesuai dengan rencana

pengembangan usaha dari KOPEL.
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