
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sedang

kan pasal 3 bagian kedua, tujuan, pada undang-undang NO.25 tahun 1992

tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewu

judkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan

UUD 1945. Kedua pernyataan tersebut menyiratkan bahwa untuk memaju

kan kesejahteraan anggota dan masyarakat (umumnya) dibutuhkan koperasi

yang tangguh dan mandiri, yang mampu berkiprah dalam tatanan pereko

nomian dengan tetap berpegang pada azas kekeluargaan.

Ketangguhan dan kemandirian koperasi dapat terwujud bila ditunjang

oleh sumberdaya manusia yang produktif serta mampu bekerja secara efektif

dan efisien. Hal ini lak dapat lagi diabaikan mengingat persaingan dunia

usaha lebih didominasi oleh pihak swasla dengan penanganan yang lebih

profesional. Unluk ilu, perlu pengembangan sumberdaya manusia yailu

pengurus dan karyawan koperasi melalui pelatihan, sehingga koperasi
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mampu melaksanakan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat

seeara profesional, selain itu juga dilakukan dalam rangka mengembangkan

dan memantapkan kelembagaan dan usaha.

Dalam upaya mendapatkan tenaga-tenaga yang handal, KUD Sumber

Alam di desa Dramaga, Keeamatan Dramaga, Kabupaten Dati II Bogor, telah

menyertakan pengurus dan karyawannya pada pelatihan dalam bidang: ko

perasi, teknik, ekonomi dan keuangan, pertanian, pemasaran serta

komputer, yang diberikan atas kerjasama dengan instansi-instansi terkait

seperti: Departemen Koperasi, Bogor dan Balai Pelatihan dan Pendidikan

Perkope-rasian, Bandung. Hal tersebut mengingat: (a) beragamnya jenis

usaha yang ditangani yakni sebanyak 10 jenis usaha antara lain: Simpan

Pinjam, Waserda, Pelistrikan Pola I dan II, (b) meningkatnya jumlah anggota

dari tahun ke tahun seperti yang terjadi pada tahun 1993 dari 5669 anggota

penuh menjadi 6075 anggota di tahun 1994, (e) wilayah kerja yang eukup

luas meliputi 20 desa, dengan letak yang strategis khususnya pada desa

Dramaga dan sekitarnya.

Pada tahun buku 1993, hasil RAT 1994 dari Pertanggung Jawaban

Badan Pengawas, terjadi penurunan omzet penjualan barang dan jasa,

eukup besar dibandingkan tahun-tahun lain dalam lima tahun terahkhir (1990

- 1994) yaitu sebesar 42,53 % dari Rp. 1.736.989.291,- menjadi Rp.

998.289.119,-. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai eerminan
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peningkatan kesejahteraan anggota, pada tahun yang sama juga mengalami

peningkatan kesejahteraan anggota, pada tahun yang sama pencapaian

target yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 16,94

% dari Rp. 49.936.051,- yang direncanakan, hanya dapat dicapai

Rp. 8.457.914,-.

Penyebab penurunan ataupun belum tercapainya target, tak Iepas dari

faktor manusianya, dalam hal ini pengurus dan karyawan sebagai pe-Iaksana

usaha. Sebagaimana diakui oleh pengurus koperasi bahwa masih

dirasakan kurangnya idealisme karyawan, demikian juga dengan produkti

vitas karyawan yang berdampak pada produktivitas unit usaha dan produk

tivitas unit usaha berdampak pada perolehan koperasi secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa koperasi benar-benar membutuhkan suatu upaya

peningkatan produktivitas yang salah satunya ditempuh melalui pelatihan

dengan program yang dapat diaplikasikan di lapangan, sebagaimana ha

rapan pengurus.

Hingga saat ini upaya pengembangan sumberdaya manusla pada

KUD Sumber Alam, baru mencapai 50 persen, dengan kendala-kendala yang

dihadapi seperti: dana dialokasikan hanya sebesar 5 % dari SHU/tahun

anggaran, sarana, prasarana dan tingkat pendidikan karyawan 26 % di

bawah SLTA, cukup menyulitkan dalam memprogramkan untuk mengikuti

pelatihan. Penyertaan karyawan pada program pelatihan didasarkan atas
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penunjukkan, belum didasarkan atas kebutuhan tambahan pelatihan yang

memacu peningkatan produktivitas kerja. Meskipun demikian, pengurus

berupaya menunjuk karyawan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan

kebutuhan unit kerjanya. Dalam hal ini belum menjadi bag ian dari tugas

personalia yang menangani secara khusus mengenai perencanaan program

pelatihan.

Kepersonaliaan dipegang oleh Seksi Umum yang termasuk dalam ba

gian Keuangan dan Pembukuan, hanya memiliki tugas, wewenang dan tang

gungjawab menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyimpan dan

memelihara arsip kepegawaian, daftar hadir pegawai dan laporan kepega

waian, serta menyusun daftar gaji dan upah pegawai tetap, bulanan, harian.

Sedangkan pengusulan pengangkatan, promosi, demosi, pemberhentian,

sistem penggajian/upah, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengatur

pembagian tugas karyawan merupakan sebagian tugas Manajer. Perenca

naan program pendidikan dan pelatihan karyawan menjadi satu dengan pe

rencanaan program pendidikan anggota, yang menjadi tugas dari Sekertaris,

selain itu ia juga memiliki hubungan kerja dengan Manajer dalam hal peng

angkatan dan pemberhentian karyawan dan sebagainya.

KUD Sumber Alam sangat menyadari bahwa untuk mampu bersaing

dan bertahan di dunia usaha, haruslah didukung oleh sumberdaya manusia

berkualitas, yang mendasari koperasi menuju "Koperasi Sehat" (sehat:
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organisasi, usaha dan mental). KUD Sumber Alam sebagai KUD mandiri

merasa tertantang untuk selalu berbenah diri terutama terhadap sumber

daya manusianya, agar tetap berada dijalur kemandirian, mampu bertahan

ditengah dunia usaha yang tidak menentu dan berkembang menuju kesuk

sesan. Dengan demikian koperasi tidak dapat lagi bersikap konservatif,

tetapi hendaknya bersikap moderat yang tetap berpijak pada kepentingan

anggota/masyarakat dengan azas kekeluargaan dan didasari UUD'45. Untuk

itulah program pelatihan KUD Sumber Alam perlu mendapat telahan dan

perhatian tersendiri agar kelak koperasi ini dapat bersaing dengan lembaga

usaha lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan keadaan di atas maka permasalahan pokok dalam upaya

pengembangan sumberdaya manusia adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat produktivitas para pelaksana KUD Sumber Alam,

sesuai dengan standar operasional.

2. Bagaimana program pelatihan yang sesuai, yang dibutuhkan bagi setiap

pelaksanan kegiatan, sehingga produktivitas para pelaksana dapat

ditingkatkan.
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c. Tujuan dan Manfaat Geladikarya

Tujuan Geladikarya sebagai berikut :

1. Identifikasi tingkat produktivitas para pelaksana.

2. Menganalisis dan merumuskan kebutuhan pelatihan bagi para pelak

sana.

Sedangkan manfaatnya sebagai berikut:

1. Membantu koperasi dengan memberikan masukan-masukan dalam

upaya penyempurnaan kebijakan-kebijakan pengembangan sumber

daya manusia menuju pengembangan dan pemantapan kelembagaan

dan usaha.

2. Bagi penulis maupun rekan-rekan di MMA-IPB, hasH studi ini diharap

kan dapat menambah wawasan mengenai agribisnis melalui salah satu

badan usaha yang dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat

yaitu: koperasi.

D. Hasil yang diharapkan dari Geladikarya

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil yang diha

rapkan dari kegiatan Geladikarya ini adalah:

1. Memberikan masukan dalam upaya peningkatan produktivitas para

pelaksana KUD Sumber Alam.
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2. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai model

pelatihan yang sesuai kebutuhan KUD Sumber Alam.

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




