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PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
DI KOTA KEDIRI

Gutomo

ABSTRACT

Development and growth of cooperatives in the city of Kediri has always increased
from year to year. KSP is experiencing growth in numbers has decreased. The year 2009
recorded 356 cooperatives and 22 KSP. In 2010 listed 398 cooperatives and 23 KSP, in 2011
recorded 410 cooperatives and 21 KSP.

Formulation of the problem in this thesis are: (1) Why are savings and credit
cooperatives have not been to promote the welfare of members in the welfare of the
people? (2) How does utilization of KSP in the economic development of the people in the
city of Kediri?

From the approach used in this thesis is empirical, namely the author wanted to
analyze the role of Local Government in Promoting Non-Government Organization and
The Legal Aspects of Civil Society in the city of Kediri and then all the existing data were
analyzed descriptively to get answers to qualitative conclusions of the final formulation
of research problems investigated.

The results of this study were: (1) The law has not been fruitfully in the coopera-
tive sector are caused by factors, among others: first, from the lae itself, there is no lack of
synchronization and communication law and, second, Acting Legal, political culture and
legal culture that is built by the Local Government cq Dinas Koperasi dan UMKM,
Dekopinda and Notary only oriented program, and therefore contributes to awareness
and understanding of the law of cooperative societies, third, supporting facilities, related
to access to capital and tax on cooperative sector, fourth, communities affected by the
regulations. (2) Utilization of KSP in community economic development in the city of
Kediri could work if the implementation of the cooperative is in compliance with the
Ministerial Decision No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 standard guidelines on the operational
management of KSP and saving and loans cooperative unit Ministerial Regulation No. 19/
PER/M.KUKM/XI/2008 on guidelines for the implementation of savings and loans by the
cooperative, if the regulations mentioned above is excuted it will create an efficient coop-
erative for its members and can also bulid the city’s economy Kediri.

A. PENDAHULUAN
Koperasi merupakan bagian dari tata

susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa
dalam kegiatannya koperasi turut mengam-
bil bagian bagi tercapainya kehidupan
ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-
orang yang menjadi anggota perkumpulan itu
sendiri maupun untuk masyarakat di
sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan

untuk kesejahteraan bersama, melakukan
usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan
kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang
cukup besar dalam menyusun usaha ber-
sama dari orang-orang yang mempunyai
kemampuan ekonomi terbatas. usaha untuk
memajukan kedudukan rakyat yang memi-
liki kemampuan ekonomi terbatas tersebut,
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maka Pemerintah Indonesia memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangan per-
kumpulan-perkumpulan Koperasi.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia memberikan landasan bagi penyu-
sunan dan pengelolaan ekonomi nasional
dalam rangka memberikan kesejahteraan
kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi
ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan. Koperasi yang sering
disebut sebagai sokoguru ekonomi kerak-
yatan ini, batasannya dirumuskan dalam
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan
dasar bekerja koperasi sebagai organisasi
ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri khas yang
membedakan koperasi dengan badan usaha
lainnya. Banyak masyarakat berpendapat
bahwa Koperasi Simpan Pinjam sama dengan
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank
Umum, hal ini seperti yang dikatakan
Gubernur Jawa Timur dalam acara penghar-
gaan kinerja Koperasi terbaik di Surabaya
tahun 2010.

Perkembangan dan pertumbuhan
koperasi di Kota Kediri selalu mengalami
peningkatan dari tahun ketahun. Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) tidak mengalami
pertumbuhan jumlahnya justru mengalami
penurunan. Tahun 2009 tercatat 356 koperasi
dan 22 KSP, tahun 2010 tercatat 398 koperasi
dan 23 KSP, tahun 2011 tercatat 410 koperasi
dan 21 KSP.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian Penulis mengenai pelaksanaan
usaha koperasi simpan pinjam di Kota Kediri:
1. Untuk menjadi Anggota di Koperasi

Simpan Pinjam di Kota Kediri mengalami
kesulitan. Hal ini dapat dilihat hampir 95%
peminjam bukan anggota melainkan

Calon Anggota dan Calon Anggota sudah
lebih dari tiga bulan meminjam di KSP.

2. Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
3. Sumber dana berasal dari anggota tertentu

(pemodal) yang menentukan tingkat suku
bunga tinggi rata-rata 24% per tahun atau
2% per bulan.

4. Calon anggota adalah masyarakat pemin-
jam uang di Koperasi Simpan Pinjam,
menurut pengakuaan calon anggota mere-
ka tidak mengetahui sama sekali dasar
hukum perkoperasian yang terpenting
menurut mereka mendapatkan pinjaman
uang dan kapan mereka mengangsur
pinjaman sudah dirasa selesai.

Berangkat dari beberapa fenomena di
atas, maka dikatakan bahwa tubuh perkope-
rasian kita sedang kerasukan self defeating
concepts, atau konsep-konsep yang menye-
babkan terjadinya krisis identitas dan krisis
idealisame. Hal tersebut juga menjadi indikasi
bahwa hukum di sektor koperasi belum
dapat berfungsi maksimal atau dalam istilah
penelitian ini, belum berdayaguna. Nilai-nilai
ekonomi kerakyatan yang telah dibangun
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi juga
telah kehilangan rohnya. Pada gilirannya jika
tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan
tujuan koperasi yang sudah secara jelas
tercantum dalam Undang-undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan
menjadi bias dan tidak bermakna.

Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang
sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji,
mendiskusikan dan mencarikan solusi, agar
sektor koperasi simpan pinjam berkembang
sekaligus tidak meninggalkan asas, prinsip
dan tujuan yang sudah secara jelas tercantum
dalam Peraturan Perundang-undangan
Perkoperasian. Berangkat dari pemikiran di
atas, maka penulis ingin mengetahui
pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di
Kota Kediri.
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B. PENDAYAGUNAAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh
Terhadap Kemajuan Kesejahteraan
Anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di
Kota Kediri.

Tertinggalnya kinerja koperasi dan
kurang baiknya citra koperasi dimata
masyarakat Indonesia disebabkan oleh
beberapa hal, antara lain: kurangnya pema-
haman masyarakat tentang koperaasai
sebagai badan usaha yang memiliki struktur
kelembagaan (struktur organisasi,stuktur
kekuasaan) yang unik dan khas jika
dibandingkan dengan badan usaha yang lain,
serta kurang memasyarakatnya informasi
tentang praktek-praktek koperasi yang baik
(best practices) yang telah menimbulkan
berbagai permasalahan mendasar yang
menjadi kendala bagi kemajuan koperasi
dalam mensejahterakan anggotanya.

Adapun faktor-faktor penyebab
mengapa koperasi simpan pinjam belum
memajukan kesejahteraan anggotanya dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat di kota
Kediri, dapat penulis jelaskan hasil wawan-
cara dengan 10 koperasi simpan pinjam di
Kota Kediri (pengurus, pengelola, anggota
dan calon anggota) dan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Kediri, yang
dikaitkan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 25 tentang Perkoperasian serta
pendapat atau pandangan ahli hukum.

Analisa hasil wawancara langsung
dengan pengurus, pengelola, anggota, calon
anggota dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Kediri:
1. Pengurus koperasi simpan pinjam di Kota

Kediri sudah memahami perundang-
undangan yang ada, akan tetapi meman-
faatkan kelemahan perundang-undangan
yang ada untuk kepentingan pribadi
pengurus

2. Pengurus yang mempunyai modal besar
yang ditanam di koperasi simpan pinjam
merupakan penentu kebijakan dalam

usaha koperasi simpan pinjam. Baik dalam
manajemen kelembagaan, manajemen
usaha (penghimpunan dana dan penya-
luran dana) maupun manajemen keuangan.

3. Peran pemerintah lewat Dinas Koperasi
dan Usaha Menengah dan Kecil Kota Kediri
tidak bisa berbuat banyak menghadapi
perilaku pengurus kopersai simpan pinjam
yang tidak sesuai dengan perundang-
undangan. Hal ini terbukti dalam penga-
wasan hanya memberikan himbauan-
himbauan saja tanpa ada tindakan yang
tegas berupa sanksi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
dinyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.”

Menurut Soerjono Soekamto agar
hukum atau peraturan tertulis benar-benar
berfungsi (berdayaguna) ada beberapa faktor
yang bisa dijadikan identifikasi, antara lain:
Pertama dikembalikan pada hukum itu
sendiri, Kedua, para petugas yang menegak-
kan, Ketiga, fasilitas yang mendukung
pelaksanaan hukum, dan Keempat, warga
masyarakat yang terkena peraturan. Menurut
penulis yang semestinya mendapatkan
perhatian khusus baik dari pemerintah,
pengurus, pengawas, maupun anggota
koperasi yang akan penulis jelaskan sebagai
berikut:

a. Dikembalikan pada hukum itu
sendiri (Dari segi Undang-undang
Perkoperasian, Peraturan peme-
rintah, Peraturan menteri koperasi)

Penulis cermati dan teliti ada tum-
pang tindih atau pertentangan peraturan
satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai
Undang-Undang Republik Indonesia No
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang
mana dalam pasal 43 dan 44 ayat 1
berbunyi: “Usaha koperasi adalah usaha
yang berkaitan langsung dengan anggota
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untuk meningkatkan usaha dan kesejah-
teraan anggota’’.

Pasal 44 ayat 1 berbunyi:”Koperasi
dapat menghimpun dana dan menyalur-
kannya melalui kegiatan usaha simpan
pinjam dari dan untuk (a) anggota koperasi
yang bersangkutan (b) koperasi lain dan/
atau anggotanya”.

Menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995
tentang pelaksanaan kegiatan simpan
pinjam oleh koperasi yang mana menurut
pasal 18 ayat (1) menyatakan: kegiatan
simpan pinjam dilaksanakan dari dan
untuk anggota, calon anggota koperasi
yang bersangkutan, koperasi lain dan atau
anggotanya. Ayat (2) menyatakan: calon
anggota koperasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam waktu paling lama
3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan
pokok harus menjadi anggota.

Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan usaha kecil menengah No.19/Per/
M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam
oleh koperasi dalam pasal 19 ayat 1 yang
berbunyi: “Koperasi simpan pinjam dan
unit simpan pinjam koperasi melayani
anggota koperasi yang bersangkutan,
calon anggota yang memenuhi syarat,
koperasi lain dan atau anggotanya.”

Prinsip aturan koperasi “dari anggota
untuk anggota” kemungkinan mudah
disimpangkan, penyimpan dana dan
pengguna dana KSP dalam Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Pera-
turan menteri negara koperasi dan UKM
No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008. dengan
dibolehkannya calon anggota. Dalam
prakteknya calan anggota berkali kali
menyimpan dan meminjam dana koperasi
tidak menjadi anggota dengan alasan tidak
memenuhi syarat untuk menjadi anggota.

Menurut Soerjono Soekanto1, ber-
fungsi atau tidaknya hukum (modern)

atau peraturan tertulis terkait dengan
empat faktor, antara lain: pertama,
dikembalikan kepada hukum atau
peraturan itu sendiri; kedua, kepada
petugas hukumnya; ketiga, adanya
fasilitas yang mendukung dan; keempat,
warga masyarakat yang terkena peraturan.

Dari sini dapat diambil suatu
gambaran kenapa koperasi simpan pinjam
khususnya di Kota Kediri belum bisa
memajukan kesejahteraan anggotanya?
Karena hukum atau substansi hukumnya
belum bisa memberikan asas kemanfaatan
atau kurang efesien dikarenakan adanya
pertentangan aturan satu dengan yang
lainnya, Sedangkan menurut Lawrence M,
friedmen bahwa hukum bisa berfungsi jika
tiga sebab terpenuhi salah satunya adalah
substansi hukumnya atau isi peraturannya
bertentangan tidak dengan konstitusi kita.

b. Dari Segi struktur atau Penegak
Hukumnya

Berbagai wujud kebijakan publik
yang berpihak kepada masyarakat
koperasi telah lahir dan ditetapkan di Kota
kediri, seperti Perda No 4 tahun 2009 yang
berisi amanat tentang Pemberdayaan
Masyarakat Koperasi dan UMKM, Pera-
turan Daerah tentang pemberian bantuan
permodalan untuk memperkuat penda-
naan yang dibutuhkan masyarakat
koperasi dan UMKM dalam mengem-
bangkan usahanya telah pula ditetapkan

Kenapa koperasi perlu dikembang-
kan dan dilindungi, apakah koperasi
merupakan anak emas dan satu satunya
badan usaha yang mampu menjadi
tumpuan lahirnya kesejahteraan masya-
rakat; tentunya memang bukan satu
satunya, tetapi sebagai salah satu pilar yang
menopang tegaknya perekonomian
masyarakat, koperasi perlu mendapatkan
perhatian khusus dari semua komponen
bangsa.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman
dan arah pembangunan perekonomian

1 Lihat Soerdjono Soekanto, ”Kegunaan Sosiologi
Hukum Bagi Kalangan Hukum“, Op.Cit. hlm. 47
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bangsa menyatakan bahwa Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar-
kan atas azas kekeluargaan. Inilah amanat
perjuangan bangsa yang senantiasa harus
dihayati dan menjadi cerminan perilaku
kita sebagai bangsa dalam mewujudkan
tatanan kehidupan perekonomian kita.

Kenyataan yang ada di koperasi
simpan pinjam Kota Kediri, pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UKM hanya bersifat menghimbau.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak
Satria dari Dinas Koperasi dan UKM Kota
Kediri pada wawancara dengan penulis
bahwa masih sangat perlu diadakan sosia-
lisasi tentang Undang-Undang Perkope-
rasian dan Peraturan Pemerintah kepada
pengawas dan pengelola KSP di Kota
Kediri. Sedangkan menurut Ibu Endang
sudah seringkali diingatkan para pengelola
koperasi di Kota Kediri agar melaksanakan
usaha simpan pinjam sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 25 tahun 1992 tentang Perkope-
rasian pasal 62 menyatakan dalam rangka
memberikan bimbingan dan kemudahan
kepada koperasi, pemerintah:
a. membimbing usaha koperasi yang

sesuai dengan kepentingan ekonomi
anggotanya

b. mendorong, mengembangkan,dan
membantu pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan, dan penelitian
perkoperasian.

Menurut penulis, undang-undang
memerintahkan pemerintah melakukan
pembinaan kepada koperasi dan harus
memberikan bimbingan kepada pengelola
agar mematuhi konstitusi yang ada.
kenyataan yang ada Dinas Koperasi Kota
Kediri kurang serius dalam pembinaan,
yang di buktikan dengan masih adanya
KSP yang ada di Kota Kediri dalam
menjalankan usahanya tidak taat pada
konstitusi yang ada. Bunga yang tinggi 4%
per bulan, jangka waktu angsuran yang

pendek (sepuluh minggu lunas), calon
anggota masyarakat diluar kota Kediri,
pemahaman hukum perkoperasian bagi
pengurus, pengelola, anggota, masih
menjadi persoalan penting di koperasi
simpan pinjam.

Menurut Satjito Rahardjo menegaskan
meskipun dibuat peraturan hukum yang
bersifat kekeluargaan, namun apabila para
penyelenggara negara (petugas hukum)
bersifat perorangan maka peraturan
tersebut tidak ada artinya dalam pratek.
Sebaliknya, walaupun peraturan hukum
dibuat tidak sempurna tetapi bila semangat
para penyelenggaranya baik, maka hukum
tersebut akan terlaksana dengan baik pula.

c. Fasilitas yang mendukung pelaksa-
naan hukum.

Tersedianya fasilitas-fasilitas yang
mendukung bekerjanya hukum merupa-
kan sarana (modal) untuk mencapai tujuan
yang dikehendaki oleh hukum yaitu
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks
hukum ekonomi “fasilitas-fasilitas” yang
dapat disediakan oleh hukum antara lain:
fasilitas untuk mewujudkan suasana
tentram dalam berusaha seperti tempat
yang aman; fasilitas memberi kemu-
dahan.misalnya kemudahan dalam akses
kredit serta; fasilitas dalam mewujudkan
hubungan kemitraan dan lain-lain2.

Peran Dinas Koperasi dan usaha kecil
menengah, Dekopinda dan Notaris sangat
penting terkait dengan fasilitas yang harus
disediakan oleh hukum. Dinas koperasi
sebagai pembina koperasi harus berfungsi
secara maksimal terkait dengan fasilitas
yang disediakan oleh hukum. Demikian
juga peran badan pengawas3.

2 Zudan Arief fahrullah, “Model Hukum Yang Humanis
Partisipatoris” Op.Cit.hlm. 159.

3 Dari hasil observasi penulis didapatkan bahwa, di
koperasi kota Pekalongan badan pemeriksa
(pengawas) hanya sekedar formalitas, tercantum
namanya dalam anggaran dasar, sehingga fungsi
pengawasan tidak berjalan, karena dominasi
pengurus lebih kental.

Gutomo, Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri
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d. Warga masyarakat yang terkena
peraturan

Pengertian masyarakat mempunyai
ruang lingkup yang luas menyangkut
semua segi pergaulan hidup manusia.
Kesadaran hukum masyarakat dalam hal
ini merupakan titik sentralnya. Menurut
teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang
untuk mentaati atau tidak mentaati
hukum ditentukan oleh kesadarannya,
yaitu apa yang di dalam kepustakaan
sosiologi hukum disebut kesadaran
hukum. Kesadaran hukum seseorang
menjadi hal yang sangat penting bagi
berdayagunanya hukum, dengan kesa-
daran hukum fungsi hukum akan berjalan
dengan maksimal.

Daniel S Lev4 menegaskan bahwa, ada
dua pola pentaatan orang terhadap hukum,
yaitu orientasi hukum dan orientasi pelak-
sanaan. Orientasi hukum terjadi ketika
orang mentaati hukum semata-mata
karena hukum itu adalah peraturan yang
memang seharusnya ditaati. Sedangkan
oreintasi pelaksanaan terjadi ketika, orang
taat hukum karena yang dilihat atau
diperhatikan adalah pejabat yang melak-
sanakan hukum. Jadi orientasi pelaksa-
naan dapat juga dikatakan sebagai orientasi
kepada manusia.
a. Faktor Nilai

Nilai yang hidup dalam suatu
masyarakat merupakan faktor penentu
bagi tumbuhnya kesadaran orang-
perorang dalam hal berbuat atau tidak
berbuat, patuh atau tidak patuh ter-
hadap semua peraturan yang berlaku.

b. Unsur Politik.
Koperasi simpan pinjam hanya

dijadikan sebagai sarana untuk menca-
pai tujuan-tujuan politis kepentingan
pengurus.

Budaya hukum yang menentukan
sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap

hukum di masyarakat. Oleh karena itu
perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-
ide yang terkandung di dalam peraturan
hukum merupakan suatu kegiatan yang
tidak berdiri sendiri melainkan mem-
punyai hubungan timbal balik yang erat
dengan masyarakat. Budaya hukum
merupakan salah satu elemen dari sistem
hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence
M. Friedman5, di mana sistem hukum itu
terdiri dari subtansi, struktur dan budaya
hukum.

Struktur adalah kerangka atau rang-
kanya, bagian yang tetap bertahan, bagian
yang memberi semacam bentuk dan
batasan terhadap keseluruhan, jadi
menyangkut struktur institusi-institusi
penegakan hukum yang dalam konteks ini
adalah Pejabat Dinas koperasi dan usaha
kecil menengah, Pejabat Dekopinda dan
para Notaris di Kota Kediri

Subtansi adalah aturan, norma dan
pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem itu. Subtansi juga berarti
produk yang dihasilkan oleh orang yang
berada di dalam sistem hukum tersebut.
Substansi hukum dalam penelitian ini
adalah isi peraturan perundangan perko-
perasian yang di buat sesuai dengan nilai-
nilai yang tumbuh dalam masyarakat
koperasi, living law. Misalnya, demokrasi
ekonomi yang berasas kekeluargaan,
prinsip solidaritas dan lain-lain.

Sedangkan kultur hukum adalah
sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum yang meliputi nilai, pandangan
serta harapannya. kultur hukum adalah
suasana pikiran dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum diguna-
kan, dihindari atau disalahgunakan. Oleh
karena itu, tanpa kultur hukum, sistem
hukum tidak akan berdayaguna. Karena
kultur hukum adalah berbicara tentang

4 Daniel S Lev dalam Satjipto Rahardjo, 1983, Aneka
Persoalan Hukum dan Masyarakat, Op.cit, hal 21

5 lihat Lawrence M Friedmann Law and Society, New
Jersey: Prinntice hall, 1977, hlm 7.
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sikap, pandangan atau persepsi seseorang
atau sekelompok masyarakat, maka setiap
orang atau sekelompok masyarakat di lihat
dari sudut emic mempunyai pemaknaan
yang berbeda dalam menerima dan
menyikapi hukum yang berlaku.

Masyarakat pada umumnya dan
anggota koperasi pada khususnya dikata-
kan sejahtera apabila anggotanya dapat
mencukupi kebutuhan akan benda-benda
ekonomi. Kebutuhan tersebut secara
kualitas dan kuantitas berbeda antara
orang/kelompok/masyarakat satu dengan
lainnya, karena dipengaruhi oleh tingkat
kebudayaan masyarakat yang bersang-
kutan. Selo Sumarjan6 mengambarkan
bahwa, orang dikatakan makmur dan
sejahtera, kalau mereka telah memiliki
rumah yang layak untuk melindungi terik
dan hujan, bisa makan nasi dua (2) kali
sehari dan mempunyai pakaian cukup
untuk dipakai kerja dan hadir dalam
selamatan. Sedangkan menurut Benny
Susetyo7, ukuran kesejahteraan suatu
masyarakat adalah, ketika orang tidak
merasa kekurangan suatu apapun dalam
batas yang mungkin dicapai; merasakan
kebaikan (jawa: ayem) dalam hidupnya;
minimnya kesenjangan antara si kaya dan
si miskin; terpenuhinya rasa aman dan
tentram dari para anggota masyarakat
untuk bisa berfikir dalam mengembang-
kan dirinya.

e. Dari Segi Anggota Koperasi
Adapun faktor-faktor dari anggota

koperasi antara lain:
1. Adanya anggota koperasi yang kurang

memahami makna dari perkoperasian.
Masih adanya anggota koperasi yang
kurang memahami terhadap koperasi,
yang mana koperasi memiliki stuktur

kelembagaan baik stuktur organisasi
atau struktur kekuasaan, banyak anggo-
ta koperasi beranggapan bahwasanya
koperasi tersebut merupakan suatu
perkumpulan yang seluruh anggotanya
memiliki suatu tanggung jawab yang
sama, tanpa adanya stuktur kepemim-
pinan yang menaunginya

2. Adanya keterlambatan atau pe-
nunggakan pembayaran pinjaman dari
anggota koperasi simpan pinjam. Oleh
karena itu pinjaman yang pengem-
balianya mengalami keterlambatan
dapat menyebabkan terjadinya ketim-
pangan kas koperasi yang pada akhir-
nya akan mengakibatkan koperasi
tersebut tidak memiliki kas yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan urusan
rumah tangga koperasi tersebut.

2. Pendayagunaan Koperasi Simpan
Pinjam dalam Pembangunan Ekonomi
Rakyat di Kota Kediri

Masyarakat kota kediri dilihat dari
ukuran pemenuhan kebutuhan pokok
(makan, sandang papan), terdapat indikasi
kesenjangan yang sangat tinggi, yaitu
sebanyak 62% penduduk kota Kediri belum
bisa memenuhi kebutuhan pokok. Sedang-
kan kalau dilihat dari permasalahan kesejah-
teraan sosial, jumlahnya juga masih begitu
besar dengan jumlah sebanyak 30,8% dari
total penduduk. Dilihat dari jenjang pendi-
dikan, yang memenuhi standar pendidikan
sembilan (9) tahun dan tidak memenuhi
standar sebanyak 69,6%: 20%. Oleh karena
itu, masyarakat kota Kediri belum bisa
dikatakan sejahtera, baik secara ekonomi, sosial
maupun pendidikan, walaupun dari sudut rasa
aman untuk mengembangkan diri dalam
berusaha dan memperoleh pendidikan tidak
ada masalah. Misalnya, adanya kesempatan dan
dana bagi masyarakat miskin untuk
menempuh pendidikan gratis dan bantuan
dana bagi pedagang/pengusaha kecil untuk
mengembangkan usaha, telah menjadi pro-

6 Lihat Selo Sumarjan, Segi-segi Politik Program
Pembangunan Indosesia, Bandung: Terate, 69.hlm.
9 Lihat juga dalam AF. Wells, Social Institution, Lon-
don: Heinemann, 1970 hlm.8.

7 Lihat Benny Susetyo, Teologi Ekonomi, Malang:
Averroes Press,2006, hlm.40.
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gram Walikota dr.samsul ashar sejak beliau
dipilih sebagai Walikota8.
a. Upaya-upaya pendayagunaan koperasi

simpan pinjam dalam pembangunan
ekonomi rakyat di Kota Kediri. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan untuk
mendayagunakan koperasi simpan pinjam
guna mensejahterakan anggota koperasi
dari dalam (internal) antara lain, yaitu:
1. Sarana dan prasarana, terkait erat

dengan segi fisik, yaitu teknologi,
gedung perkantoran dan peralatan
kantor. Merubah performa ini sangat
diperlukan dalam rangka membangkit-
kan rasa percaya diri para anggotanya.
Untuk merubah performa ini, hal yang
diperlukan adalah: membangun
gedung perkantoran yang bagus dan
menggunakan peralatan kantor serba
teknologi.

2. Memberikan penyuluhan yang lebih
intensif kepada anggota koperasi
tentang perkoprasian.Upaya yang
dilakukan oleh pengurus koperasi ter-
hadap pemberian penyuluhan kepada
anggota, selain bekerja sama dengan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kota kediri juga
dilakukan dengan mengadakan perte-
muan antar anggota yang dilaksanakan
setiap akhir bulanya dan bertujuan
untuk mempererat tali silaturahmi antar
anggota dan pengurus, sehingga dapat
terjalin hubungan yang harmonis antar
sesame anggota dan pengurus.

3. Kelembagaan harus berpedoman pada
Undang-undang Perkoperasian. Pro-
gram pengembangan kelembagaan
koperasi ditujukan untuk mewujudkan
koperasi yang berkualitas serta mampu
melayani anggota sesuai dengan prinsip
dan nilai dasar koperasi. Jadi orientasi
kelembagaan ditujukan pada kesejah-
teraan anggota. Hal ini sesuai dengan

teori yang dikembangkan oleh Jonh
Naisbitt9 yang mengatakan: people first,
technology second, dimana setiap
lembaga harus berorientasi pada people,
bukan raja, majikan sehingga mampu
mengerakan orang-orang agar lebih
produktif, krestif dan inovatif.

4. Menjalankan semua mekanisme yang
ada, baik mulai dari peraturan Undang-
undang sampai keperaturan Menteri
terutama masalah yang berkaitan
dengan operasional menejemen kopera-
si simpan pinjam, jika semua prosedur
dijalankan maka akan bisa mencipta-
kan iklim sejahtera bagi anggota.

5. Memberikan penghargaan kepada
anggota koperasi yang menggunakan
program-program pemberdayaan yang
telah disediakan oleh koperasi.

6. Sosialisasi tentang perundang-un-
dangan koperasi mengapa demikian?
Karena kurangnya komunikasi hukum
yang mengakibatkan rendahnya pema-
haman terhadap isi peraturan hukum,
di masyarakat kota Kediri disebabkan
oleh budaya hukum yang dibangun
baik dikalangan Pejabat hukum (biro-
krat koperasi), lembaga profesi (Notaris)
dan oleh masyarakat koperasi. Budaya
hukum yang dibangun dikalangan
pejabat dan lembaga profesi sangat
dipengaruhi oleh nilai-nilai kepentingan
(mengoalkan program, proyek),
sehingga pemaknaan terhadap isi
peraturan perkoperasian menjadi bias
bahkan tidak bermakna. Penyim-
pangan yang dilakukan menunjukan
bahwa budaya hukum yang dibangun
adalah budaya hukum yang berlandas-
kan nilai-nilai kepentingan sehingga
melupakan tujuan awal dari hukum itu
sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan.

8 dr. Basyir Ahmad, “Percepatan Pembangunan
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota
Kediri “, Makalah Seminar 2005.hlm.5.

9 lihat Jonh Naisbitt dalam Petter F. Drucker (terj),
Managemen: Tugas, Tanggungjawab dan Praktek,
Jakarta: Gramedia, 2002,hlm.29. hlm. 24.
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7. Mengadakan pengawasan terhadap
kegiatan usaha anggota koperasi
menggunakan pinjaman dari koperasi
tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan
untuk mendayagunakan koperasi simpan
pinjam guna mensejahterakan anggota
koperasi dari luar (eksternal) antara lain, yaitu:

a. Merubah pola pikir masyarakat
tentang koperasi

Nilai-nilai ekonomi yang dibangun
dalam praktek di sektor koperasi kota
Kediri, tidak bisa dilepaskan dari nilai lokal
komunal religius dan nilai kapitalisme
lokal. Nilai lokal komunal religius dipro-
duksi oleh kaum santri yang notabene
merupakan mayoritas dari seluruh jumlah
penduduk kota Kediri. Menurut Gerzt10,
pola pikir masyarakat yang dibangun dari
kultur petani yang notabene masih seder-
hana dan mementingkan kekerabatan,
kekeluargaan dari pada materi akan ber-
beda dengan masyarakat yang dibangun
oleh kultur pengusaha dan/pedagang.
Konsep berfikir masyarakat pedagang/
pengusaha adalah konsep untung-rugi.

Kuntjoroningrat.11 menggambarkan
tentang persepsi budaya jawa terhadap
keberadaan pedagang/pengusaha, khusus-
nya di daerah sub kultur Nagagung atau
kraton yang cenderung kurang menghar-
gai dunia usaha dalam arti berdagang atau
berusaha secara komersiil untuk mencari
untung, karena merupakan pantangan
nenek moyang, terutama di kalangan
pegawai negeri yang masa lampau lebih
senang di sebut priyayi.

b. Merubah Budaya para Pengusaha
Kultur pengusaha (juragan) dan/atau

pedagang dan kultur masyarakat religius
yang telah dibangun selama bertahun-

tahun, terlihat jelas dalam berbagai pola
kehidupan masyarakat kota Kediri. Dalam
praktek, antara kedua kultur tersebut tidak
bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Masya-
rakat kota Kediri dengan setting sosial
ekonomi yang didominasi oleh pedagang
makanan dan buruh pabrik rokok Gudang
Garam sekaligus oleh kaum agama (Islam),
membentuk karakter masyarakat lebih
bercorak kapitalis lokal yaitu paham kapitalis
yang diproduksi oleh masyarakat lokal
sehingga walaupun bersifat profit oriented
tidak melepaskan nilai-nilai lokal yang telah
lama menjadi bounded system dalam
kehidupan masyarakat lokal.

Berangkat dari realitas dan pengertian
komunalisme dari Irwan Abdullah12, bisa
dikatakan bahwa corak kapitalisme masya-
rakat kota Kediri bersifat komunal bukan
individual.

Corak komunalisme yang diproduksi
oleh masyarakat kota Kediri sebagai ciri khas
yang tidak pernah luntur merupakan realitas
yang oleh Weber13 digambarkan dalam
sebuah teori transformasi sosial. Menurut
Weber, manusia itu sesungguhnya dibentuk
oleh nilai-nilai budaya sekitarnya. Setiap
masyarakat sudah mempunyai “potensi” in-
gredients budaya yang melahirkan semangat
atau jiwa dalam masyarakat tersebut.

c. Menciptakan Kembali asas keke-
luargaan

Ciri koperasi menurut pemikiran
Moh. Hatta14 adalah, sebuah persekutuan

1 0 Lihat Clifort Gerz (tjm), Abangan, Santri dan Priyayi,
Jakarta: Pustaka Jaya, 1973,

1 1 Lihat Kunjtoroningrat dalam Sujamto, Refleksi
Budaya Jawa dalam Pemerintahan Dan
pembangunan, Semarang: Dahara Price, 2001,
hlm.22.

1 2 Sikap komunalisme lahir dari semangat gotong
royong yang menekankan kebersamaan dan
solidaritas kelompok. Lihat Irwan Abdullah, “
Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan “Op.Cit.
hlm. 144.

1 3 Weber dalam Satjipto Rahardjo ”Pendayagunaan
Sosiologi Hukum untuk memahami Proses-proses
Sosial dalam konteks Pembangunan dan
Globalisasi” Makalah Seminar nasional Sosiologi
Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi
Hukum Indonesia, Semarang: Pusat studi Hukum
dan Msyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998, hlm.
5.

1 4 Bagi Moh. Hatta, semua orang yang berkerja dalam
koperasi adalah anggota walaupun ada beberapa

Gutomo, Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri



62

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

cita-cita; keanggotaan bersifat sukarela dan
terbuka. Setiap orang yang mendukung
cita-cita koperasi dapat menjadi anggota
koperasi; koperasi tidak mengenal perten-
tangan antara buruh dan majikan. Semua
yang bekerja adalah anggota atau paling
tidak memiliki hak untuk diusahakan
sebagai anggota. Asas kekeluargaan juga
tidak mengenal adanya majikan dan
buruh, semua bekerjasama untuk menye-
lenggarakan keperluan bersama dalam
rangka pengembangan koperasi. Untuk
mewujudkan asas kekeluargaan, diperlu-
kan prinsip penerimaan anggota secara
sukarela dan terbuka. Undang-Undang
Republik Indonesia No.25 tahun 1992
sebenarnya juga tidak memberi ketegasan
mengenai asas keanggotaan yang bersifat
terbuka dan sukarela. Walaupun dalam
pasal 5 disebutkan bahwa, setiap masya-
rakat boleh masuk secara sukarela menjadi
anggota koperasi, tetapi sifat sukarela
dibatasi oleh pasal 9 yang menyatakan
bahwa, syarat keanggotaan di dasarkan
pada kepentingan ekonomi (lihat pasal 5
dan 9 Undang-Undang Republik Indone-
sia No. 25 tahun 1992 tentang Perkope-
rasian).

Bahkan Dekopinda kota Kediri seba-
gai lembaga otonom yang diharapkan bisa
menumbuhkan kesadaran dan pema-
haman atas nilai-nilai yang seharusnya
dibangun oleh koperasi yang sebenarnya,
juga tidak bisa terhindar dari virus-virus
kapitalisme yang mematikan. Faktor
kepentingan kelompok pengurus) dalam
lembaga ini jelas terlihat, dengan mem-
bawa bendera dan kepentingan koperasi
masing-masing. Sehingga Dekopin Kota
Kediri seperti mati suri “hidup enggan mati

tak mau”. Hanya eksis kalau sedang ada
proyek yang membawa keuntungan
(materi) besar.

d. Merubah performa koperasi simpan
pinjam.

Untuk mendukung konsep “koperasi
dibangun” dan “koperasi membangun
dirinya” diperlukan beberapa strategi atau
cara, antara lain:

Merubah performa, tujuannya me-
rubah performa dimaksudkan agar
koperasi sebagai bangun usaha berbasis
kepercayaan dari rakyat tetap tumbuh
sebagai badan usaha yang berpihak pada
rakyat, sesuai dengan konsep demokrasi
ekonomi. Performa yang seharusnya
dibangun dalam koperasi adalah performa
kelembagaan; performa moralitas, perfor-
ma sarana dan prasarana, performa
managemen dan SDM, performa keuang-
an, produk, independen dan performa
keanggotaan.

Performa moralitas, ditujukan pada
semua perangkat organisasi koperasi mulai
dari pengurus, pengawas, manager,
karyawan dan anggota. Moralitas yang
dibutuhkan adalah komitmen terhadap
nilai kejujuran, amanah, ikhlas, ber-
tanggungjawab dan mempunyai rasa
kebersamaan yang tinggi. Menurut
Donald P.Rohanan15 moralitas pekerja
(orang-perorang) dalam perusahaan sangat
diperlukan dalam rangka membangun
loyalitas demi kemajuan perusahaan. Oleh
karena itu, dengan performa moralitas
dimaksudkan agar tujuan koperasi dalam
mewujudkan kesejahteraan ekonomi,
persaudaraan, pemerataan pendapatan dan
kekayaan yang merata dan adil serta
kemaslahatan sosial bisa tercapai.

Performa Independen. Terbuka dan
mandiri adalah kunci dari prinsip dasar
koperasi. Terbuka berarti tidak ada

buruh. Misalnya, yang menyapu ruangan dan
instuktur yang memberi petunjuk cara mengerja-
kan administrasi dan pembukuan. Tetapi mereka
harus pula diberi kesempatan untuk menjadi
anggota bukan karena corak pekerjaannya tetapi
kemauan cita-cita yang sama untuk mengembang-
kan koperasi. Revrisond Baswir, “Drama Ekonomi
Indonsia”, OP.Cit.. hlm.239

1 5 Lihat Donald P.Rohanan dalam Supardi, Menggagas
Efektivitas Managemen Khas Indonesia, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1997.hlm.84.
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keberpihakan, artinya keangotaan dan
pelayanan tidak membedakan golongan,
etnis, suku dan warna kulit.

Performa keanggotaan, partisipasi
aktif dan loyalitas anggota sangat diperlu-
kan. Oleh karena itu, diperlukan selek-
tifitas dalam penerimaan anggota. Terlebih
pada orang-orang yang mempunyai
komitmen dan cita-cita yang sama untuk
berjuang dalam menumbuhkembangkan
koperasi.16

Terobosan yang seharusnya dilakukan
koperasi adalah: pertama, mengembang-
kan suasana dan iklim yang memungkin-
kan potensi rakyat untuk berkembang.
Asumsinya, setiap manusia dan kelompok
manusia memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Kedua, memperkuat
potensi ekonomi yang dimiliki oleh masya-
rakat dengan meningkatkan pendidikan,
pencerahan, dan terbukanya kesempatan
untuk memanfaatkan peluang ekonomi.
Ketiga, melindungi rakyat dari adanya
persaingan yang tidak seimbang serta
mencegah eksploitasi golongan ekonomi
yang kuat atas yang lemah.

Untuk memperdayagunakan kope-
rasi simpan pinjam dalam mensejah-
terakan masyarakat terutama anggota
maka fungsi hukum harus bisa dijalankan
untuk menjalankan nilai-nilai ekonomi
kerakyatan dalam rangka menuju keadilan
dan kesejahteraan rakyat, maka harus
dijalankan seiring dengan pelaksanaan
demokrasi ekonomi, dimana keterlibatan
rakyat banyak dalam pemilikan faktor
produksi, proses produksi dan menikmati
hasilnya merupakan syarat utama bagi
pelaksanaan demokrasi ekonomi.

C. KESIMPULAN
1. Koperasi simpan pinjam di Kota Kediri

belum berdayaguna dalam meningkatkan
kesejahteraan anggota, disebabkan oleh

faktor; manajemen koperasi sendiri
dimana pengurus (kapitalis) menentukan
kebijakan koperasi, pemerintah melin-
dungi kapitalis dengan prinsip untung
rugi, anggota masyarakat kota kediri
kurang belajar hukum koperasi, faktor
yang mempengaruhi efektivitas hukum
antara lain: pertama, dari hukum itu
sendiri, tidak ada sinkronisasi hukum dan
rendahnya komunikasi; kedua, Pejabat
Hukum, kultur politik dan budaya hukum
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah c.q
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Me-
nengah, Dekopinda dan Notaris hanya
berorientasi pada program, sehingga
berpengaruh terhadap kesadaran dan
pemahaman hukum masyarakat koperasi;
ketiga, fasilitas yang mendukung, terkait
dengan akses modal dan pajak di sektor
Koperasi; keempat, masyarakat yang
terkena peraturan.

2. Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam
dalam pembangunan ekonomi kerakyatan
di Kota Kediri bisa terlaksana apabila
pelaksanaan koperasi sudah sesuai dengan
Keputusan Menteri Nomor: 96/Kep/
M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman
Standar Operasional Manajemen Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi, Peraturan Pemerintah No.9
Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,
dan juga Peraturan Menteri Nomor: 19/per/
m.kukm/xi/2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi, jika peraturan
tersebut di atas dijalankan maka akan
tercipta koperasi yang berdaya guna bagi
anggotanya dan juga bisa membangun
ekonomi kerakyatan di kota Kediri.

1 6 Lihat Jonathan Friedman dalam Irwan Abdullah,
Op.Cit. hlm. 142.
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