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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan daerah, keseimbangan

penyebaran penduduk dan peningkatan mutu kehidupan penduduk di lokasi

transmigrasi dan sekitarnya serta. Peningkatan kualitas kehidupan transmigran

dilakukan melalui perencanaan awal pemukiman, pembangunan prasarana dan

sarana pemukiman serta pembinaan kehidupan sosial dan ekonomi di lokasi. Daerah

transmigrasi merupakan daerah baru yang mempunyai kondisi sarana dan prasarana

yang terbatas. Keadaan lahan ditujukan untuk menjadi pusat produksi dan pusat

kegiatan ekonomi di daerah baru.

Pemukiman di lokasi yang baru yang mempunyai sarana dan prasarana yang baik

akan meletakkan dasar bagi pengembangan kehidupan ekonomi lokasi tersebut

terutama dalam mengaktualkan potensi sumber daya alam yang dimiliki lokasi

pemukiman transmigrasi. Dengan kondisi transportasi yang lancar, maka

penyaluran bantuan ke lokasi akan lebih cepat dan tepat waktu. Di lain pihak

pengangkutan dan pemasaran hasH produksi pertanian akan menjadi lebih efektif dan

efisien serta akan mengurangi resiko kerusakan produk dan jangkauan pemasaran,

sehingga ongkos angkut akan lebih murah. Kondisi lokasi yang baik merupakan

salah satu daya tarik dan dambaan bagi calon transmigran.

Pembinaan kehidupan ekonomi di daerah transmigrasi berkaitan erat dengan

kondisi lokasi yang ada, baik potensi sumber daya alam, prasarana serta sarana

pemukiman dan kondisi fasilitas umurn.
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Pembinaan ekonomi dilakukan mulai dari aspek produksi, pengolahan, kelembagaan

dan pemasaran. Aspek pembinaan ekonomi tersebut merupakan suatu mata rantai

yang harus terpadu dan berkaitan erat satu sarna lainnya. Oleh karena itu, dalarn

pembinaan ekonomi semua aspek tersebut harus ditangani secara simultan.

Kegiatan pembinaan produksi dilaksanakan mulai dari tahun pertarna bantuan paket

sarana produksi yang akan berlangsung selama tiga tahun, yang dari tahun ke tahun

semakin berkurang, sehingga pada tahun ke empat bantuan sarana produksi tidak

ada lagi. Pembinaan yang masih terus diberikan adalah penyuluhan oleh penyuluh

pertanian lapangan, sedangkan kegiatan pembinaan pengolahan mengikuti

pembinaan produksi, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produksi dan

daya tahan produksi yang dihasilkan. Bantuan yang diberikan oleh Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Rutan berupa perangkat keras (yang

diberikan secara selektit) dan penyuluhan di lapangan. Diharapkan upaya

pembinaan produksi dan pengolahan didukung dengan pemberian bantuan sarana

produksi dan pengolahan, sehingga transmigran akan mampu mendorong

transmigran memenuhi sendiri kebutuhannya.

Upaya kegiatan pembinaan produksi pertanian transmigran telah memberikan hasil

yang menggembirakan. Tetapi produksi tersebut tersebar dengan jumlah produksi

yang masih kecil dan kualitas yang belum standar. Peningkatan produksi yang

demikian belum mampu meningkatkan pendapatan transrnigran secara optimal,

sehingga tidak jarang menyebabkan transrnigran mencari usaha diluar usahatani dan

meninggalkan lahan usaha untuk bekerja diluar lokasi.
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Keberhasilan kegiatan produksi dan pengolahan harns didukung oleh kegiatan

pemasaran dan keJembagaan ekonomi yang ada di lokasi. Produksi yang meningkat

dan berjumlah banyak, manfaatnya tidak dapat sepenuhnya dinikmati bila

produksinya tidak dapat dipasarkan. Kegiatan pemasaran bila dilaksanakan seeara

perseorangan tidak akan efisien dan mengalami hambatan karena tidak memiliki

informasi pasar seeara memadai. Oleh karena itu transmigran membutuhkan

lembaga ekonomi guna membantu memasarkan produknya. Di lain pihak dalarn

kegiatan produksi dan konsumsi, transmigran membutuhkan sarana produksi antara

lain bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian, sedangkan untuk konsumsi

transmigran membutuhkan kcperluan hidup sehari-hari. Sejalan dengan semakin

berkembangnya dinamika kehidupan di lokasi transmigran, yang antara lain mulai

membutuhkan angkutan barang dan orang dari dan keluar lokasi, jasa simpan pinjarn

jasa penerangan listrik serta jasa komunikasi yang perlu diakumulasikan melalui

suatu wadah atau lembaga ekonomi yang sesuai.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mernpakan pedoman dasar dalam

pembangunan ekonol11i, badan usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi

merupakan usaha bersal11a dengan azas kekeluargaan (Hendrojogi,1995). Badan

usaha lain tetap diberikan kesempatan hidup dan berkembang dengan menghidupkan

sel11angat usaha bersal11a dan berazaskan kekeluargaan. Kegiatan ekonomi di daerah

transmigrasi yang merupakan usahatani adalah sangat coeok dan potensial bagi

koperasi. Kegiatan pembinaan kclembagaan ekonomi di daerah transmigrasi dimulai

pada tahun pertama dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang

diharapkan menjadi eikal bakal Koperasi Unit Desa. Pada tahap awal pembentukan

kepengurusan kelompok usaha bersama, diarahkan untuk merintis unit usaha yang

potensial untuk dikembangkan, dan persiapan penyusunan pembukuan usaha

bersama.

3

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



Kemudian dilanjutkan pada tahun kedua dan ketiga berupa pembinaan untuk penye

lesaian administrasi dari kelompok usaha bersama menjadi Koperasi Unit Desa

melalui bantuan pembinaan manajemen dan bantuan pelIDodalan sarana usaha.

Misi Pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa dilaksanakan melalui koordinasi

dengan Departemen Koperasi dan PPK dan diarahkan untuk menjadi mandiri.

Untuk lebih memacu pertumbuhan Koperasi Unit Desa tersebut sesuai dengan

kebutuhan pertumbuhan ekonomi di daerah transmigrasi telah diupayakan kerjasarna

dengan konsultan untuk membina manajemen dan unit usaha koperasi. Tetapi

mengingat keterbatasan anggaran dana yang tersedia maka pada setiap Koperasi Unit

Desa diberikan (1) satu orang tenaga kerja pembina koperasi. Tenaga pembina

koperasi merupakan Sarjana lulusan Perguruan Tinggi yang dilatih untuk menjadi

tenaga pembina. Thgas tenaga pembina adalah untuk meningkatkan kinerja dengan

meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan administrasi dan manajemen

Koperasi Unit Desa serta meningkatkan usaha dan permodalan yang ada serta

mengembangkan potensi usaha yang dapat dikembangkan.

Jenis usaha Koperasi Unit Desa yang sudah berkembang dalam membantu

kehidupan perekonomian di daerah transmigrasi antara lain adalah penyaluran pupuk

pestisida dan sarana produksi, penyuluhan kredit dan usaha sirnpan pinjam, kegiatan

pemasaran hasil produksi pertanian transmigran, terutama untuk tanaman

perkebunan kelapa sawit, Koperasi Unit Desa telah mengarnbil peran penting.

Bantuan sarana produksi pertanian dari pemerintah akan berkurang dan menjadi

habis sehingga keadaan demikian menjadi suatu lapangan usaha bagi Koperasi Unit

Desa untuk sekaligus meningkatkan kesejahteraan transmigran.
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Dalam pemenuhan kebutuhan, baik untuk konsumsi maupun produksi tidak selalu

dapat lakukan melalui pembayaran kontan karena ketika transaksi transmigran tidak

selalu memegang uang. Agar transmigran tidak terjatuh kedalam rentenir atau

pengijon, upaya simpan pinjam merupakan usaha yang sangat membantu bagi

transmigran untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kegiatan ekonomi di

lokasi.

Selain usaha diatas Koperasi Unit Desa dapat mengumpulkan produksi yang

dihasilkan transmigran untuk dipasarkan. Koperasi Unit Desa dapat mengolah hasil

pertanian tersebut agar kualitas menjadi lebih baik dan tahan lama agar memperoleh

nilai tambah bagi koperasi. Pemasaran dapat dilakukan secara langsung maupun

kontrak dengan pihak pembeli. Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting

dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta menumbuhkan kegiatan

ekonomi di daerah transmigrasi. Selain itu usaha lain yang prospektif untuk

dikembangkan adalah usaha jasa angkutan, baik untuk angkutan barang maupun

orang dari dan ke lokasi transmigrasi dan usaha jasa penggilingan padi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan unit usaha Koperasi Unit Desa telah

dilakukan berbagai upaya antara lain kerjasama dengan pedagang/pengusaha dan

pemanfaatan dana keuntungan BUMN. Kredit permodalan dan kerjasama dengan

pihak perbankan telah banyak membantu keberhasilan unit usaha koperasi antara

penyediaan kebutuhan pokok transmigran baik untuk produksi maupun konsumsi,

unit usaha simpan pinjam dan penyediaan sarana angkutan.
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Berbagai kegiatan pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa di daerah transmigrasi

·telah membawa kinelja yang baik oleh Koperasi Unit Desa yaitu mampu

memberikan layanan jasa yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan

anggotanya dan penduduk sekitarnya, tetapi selain itu dalam pelaksanaannya masih

banyak Koperasi Unit Desa yang belum berhasil dan memerlukan perbaikan.

Koperasi Unit Desa yang berhasil akan dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya

kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dan mendorong pembangunan daerah.

Thmbuhnya pusat-pusat produksi dan ekonomi akan menjadikan daerah transmigrasi

menjadi daya tarik bagi calon transmigran.

B. Permasalahan

Daerah transmigrasi merupakan daerah baru dikembangkan, sehingga kegiatan

ekonominya masih terbatas. Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian dan konsumsi

transmigran mendapatkan bantuan dari Pcmerintah yang tahap demi tahap semakin

berkurang, jenis produk dan jurnlahnya masih sangat terbatas hanya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, produk komoditi tersebut mempunyai

kualitas belum tidak sama dan tersebar dalam jumlah yang kecil-kecil. Koperasi

Unit Desa di daerah transrnigrasi mempunyai peran penting dalam mendukung

tumbuhnya pusat produksi dan pusat kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi.

Untuk lebih mempercepat pertumbuhan Koperasi Unit Desa tersebut kepada setiap

koperasi telah dirancang dan diberi bantuan untuk mulai dari pendiriannya sampai

bantuan permodalan. Pada talmn pertama di lokasi mulai didirikan kelompok usaha

bersama dan mengadakan kegiatan persiapan administrasi untuk dijadikan Koperasi

Unit Desa pada tahun berikutnya.
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Kegiatan pembinaan lain yang dilakukan antara lain penyuluhan, sarana usaha,

sarana perkantoran dan pelatihan kepada pengurus koperasi, serta bantuan modal

dalam bentuk barang-barang untuk diperdagangkan di Waserda (warung serba ada).

Kegiatan pembinaan yang dilakukan bekerjasama dengan instansi teknis terkait.

Usaha memenuhi kebutuhan modal telah dilakukan dengan upaya menseleksi

Koperasi Unit Desa yang potensial untuk memperoleh bantuan melalui pemanfaatan

dana keuntungan Badan Usaha Milik Negara memberikan bimbingan dan pelatihan

menyusun proposal ulltuk mengajukan kredit usaha yang potensial dikembangkan

kepada perbankan atau lembaga lain yang dapat memberikan kredit permodalan.

Koperasi Unit Desa dalam mengembangkan lokasi transmigrasi dapat berperan

penting dalam memelluhi kebutuhan konsumsi, produksi dan pemasaran bagi

produksi pertanian transmigran dan perkembangan ekonomi daerah transmigrasi.

Dalam memenuhi kebutuhan baik untuk produksi maupun konsumsi koperasi

transmigran tidak hams seia!u mclalui pembayaran koman, tetapi dapat dengan

Koperasi Unit Desa melalui simpan pinjam.

Pada masa yang akan datallg peran Koperasi Unit Desa akan menjadi semakin

penting mengingat akan semakin banyaknya badan usaha yang akan mengadakan

kerjasama dalam mengembangkan potensi lokasi transmigrasi. Koperasi Unit Desa

berperan sebagai lembaga yang mewakili transmigran dalam kelompok untuk

mengikat perjanjian dengan mitra usaha memuat hak dan kewajiban masing-masing.

Peran Koperasi Unit Desa akan menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat

penting dalarn usaha pengembangan usaha agribisnis di daerah transmigrasi, agar

kegiatan kehidupan perekonomian tetap berkembang walaupun pembinaan lokasi

telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah seternpat. Keberhasilan KUD

ditentukan oleh beberapa faktor, baik yang dapat dikontrol maupun yang tidak
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terkontrol. Mengingat banyaknya peran yang diemban oleh Koperasi Unit Desa

dalam menciptakan pusat produksi dan kegiatan ekonomi di daerah barn serta

perannya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kehidupan transmigran,

maka langkah strategi yang perlu dilakukan adalah mengenali Tipologi Koperasi

Unit Desa di Daerah Transmigrasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- Menentukan tipologi Koperasi Unit Desa yang sedang dibina di daerah

transmigrasi.

- Menentukan arah kebijaksanaan pembinaan Koperasi Unit Desa di daerah

transmigrasi.

D. Defiaisi

Anggota adalah warga negara Republik Indonesia yang menjadi pemilik sekaligus

menjadi pengguna koperasi yang dicatat dalam buku anggota.

Kepengurusan adalah pemegang kuasa rapat anggota yang dipilih dan diangkat oleh

anggota.

Badan Pemeriksa merupakan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi.

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
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Ketatalaksanaan dan Administrasi Organisasi Perkantoran merupakan kegiatan

untuk mendukung aktivitas koperasi yang meliputi antara lain pengusunan program

dan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta realisasinya, manajer dan

pengadaannya kontrak kerja dan keputusannya.

Kelengkapan karyawan dan pembagian tugas, administrasi perkantoran berupa

kelengkapan buku-buku administrasi cukup jelas, pemilkan sarana perkantoran dan

pemilikan kantor.

Unit Usaha adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota

untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Partisipasi Anggota di bidang Usaha merupakan pembelian barang dan jasa hasil

produksi anggota yang dipasarkan kembali oleh KUD yang ditujukan dalam

melayani kebutuhan anggota.

Sarana Usaha adalah tempat dan peralatan yang digunakan untuk mendukung

kegiatan koperasi.

Permodalan. Modal koperasi bersumber dad simpan pokok, simpan wajib, simpan

sukarela dan donasi serta sisa hasil usaha.

Kredit Anggota merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang

tidak langsung dibayarkan saat transaksi.

Ratio Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
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Ratio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan

kewajiban dengan pihak ketiga (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan

seluruh aset KUD.

Aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan baik aktiva lancar maupun aktiva

tetap.

Volume Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun

buku yang dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak

dalam tahun buku bersangkutan.

Kerjasama Usaha merupakan upaya koperasi dalam mengembangkan usaha dengan

mengadakan dengan pihak lain.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

- Bahan masukan bagi instansi yang berwenang dalam membina dan

mengembangkan Koperasi Unit Desa khususnya di daerah transmigrasi maupun

Koperasi Unit Desa umumnya.

- Sebagai bahan kajian dalam menentukan tipologi untuk menambah wawasan dan

pengetahuan dalam menentukan tipologi koperasi unit desa di daerah transmigrasi

dan menyusun kebijakan pembinaan Koperasi Unit Desa di daerah transmigrasi.
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