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Koperasi Simpan Pinjam:

dari Petani untuk Petani
Koperasi simpan
pinjam bisa menjadi
alternatif petani
menambah modal
untuk memperbesar
usaha taninya.
Konsep dari petani
untuk petani adalah
wujud upaya mandiri
untuk lepas dari
kemiskinan.
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alah satu alternatif bagi petani
untuk mendapatkan tambahan
modal bagi kelangsungan
usaha taninya adalah pinjaman
koperasi. Dalam koperasi simpan
pinjam, modal diakumulasikan dari
iuran petani anggotanya. Selanjutnya
modal ini dipinjamkan kepada anggota
yang membutuhkan dengan dikenai
bunga. Besaran bunga biasanya lebih
rendah dari bunga bank yang berlaku. Di
beberapa daerah bahkan pengembalian
pinjaman ini bisa juga diperhitungkan
dengan tenaga kerja atau hasil panen.
Koperasi simpan pinjam bisa menjadi
jawaban bagi kesulitan petani mengakses
modal dari bank. Selama ini petani
dianggap bukan peminjam potensial
karena risiko usaha yang tinggi dan
masalah jaminan. Selain itu, pengajuan
pinjaman ke bank biasanya makan
waktu lama dan rumit. Ini menyulitkan
petani yang rata-rata pendidikannya tidak
terlalu tinggi (bahkan ada yang tak bisa
baca tulis) dan kebutuhan dananya harus
dipenuhi dalam waktu singkat. Karena
itu koperasi simpan pinjam biasanya
menarik petani karena kemudahan
proses pinjaman.
Pemerintah seharusnya mendorong
kelompok-kelompok tani untuk
membentuk koperasi simpan
pinjam. Karena ini bisa menjadi
solusi bagi petani untuk memperoleh
tambahan modal guna memperbesar
usaha taninya secara lebih mandiri.
Pemerintah bisa memberi bantuan dana
untuk memperbesar modal. Atau bisa
juga dengan menerbitkan peraturan yang
berpihak pada koperasi simpan pinjam
petani. Misalnya mewajibkan bank agar
menanamkan sebagian kecil modalnya
ke dalam koperasi simpan pinjam di
pedesaan.

 Salah satu kunci
keberhasilan
koperasi simpan
pinjam adalah
kemampuan
mengelola dana
secara profesional.
Perlu peningkatan
kapasitas pengurus
koperasi secara
berkala.

Proses
Pembentukan Koperasi

Mula-mula ajukan surat permohonan
pendaftaran ke Dinas Koperasi setempat.
Anggota minimal untuk membentuk
satu koperasi adalah 20 orang. Saat
koperasi sudah terbentuk, pengurus
mengumpulkan uang simpanan pokok
dan wajib yang besarnya disepakati
di awal oleh semua anggota koperasi.
Dana terkumpul itu digulirkan kepada
anggota yang membutuhkan dan wajib
dikembalikan beserta bunganya. Dana
yang kembali kemudian digulirkan
kepada anggota lain yang membutuhkan.
Umumnya koperasi dikendalikan
secara bersama oleh seluruh anggotanya.
Tiap anggota punya hak suara sama
dalam setiap keputusan yang diambil
koperasi. Pembagian keuntungan
koperasi (biasa disebut Sisa Hasil

Sejarah Koperasi
Koperasi diperkenalkan di
Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja
di Purwokerto, Jawa Tengah pada
tahun 1896. Dia mendirikan koperasi
kredit dengan tujuan membantu
rakyatnya yang terjerat hutang pada
rentenir. Wakil Presiden Indonesia
pertama, Mohammad Hatta, juga
sangat mendorong koperasi agar
menjadi dasar sistem ekonomi
rakyat Indonesia.
Menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27
(Revisi 1998), karakteristik utama
koperasi yang membedakannya
dengan badan usaha lain,
adalah identitas ganda anggota.
Maksudnya anggota koperasi adalah
pemilik sekaligus pengguna jasa
koperasi.
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Usaha/SHU) biasanya dihitung
berdasarkan andil anggota tersebut
dalam koperasi. Misalnya membagi
dividen berdasarkan besar pembelian
atau penjualan yang dilakukan oleh si
anggota.

Tantangan

Koperasi biasanya maju dan
berkembang jika dibangun oleh anggota
yang mempunyai kepedulian dan
komitmen yang sama untuk memajukan
koperasi. Tidak sedikit koperasi bangkrut,
karena tidak dibangun berdasarkan
kesamaan kebutuhan anggota. Untuk
membangun kebersamaan anggota,
beberapa koperasi memakai sistem
tanggung renteng. Sistem ini mewajibkan
tanggung jawab pembayaran dana
pinjaman oleh kelompok. Maksudnya,
jika terdapat anggota kelompok tidak
sanggup membayar sesuai waktu
ditentukan, maka kelompok harus
menanggung.
Kunci lain yang memengaruhi
keberhasilan koperasi adalah
kemampuan mengelola dana secara
profesional. Tujuannya jelas, agar modal
koperasi bisa berputar dan bertambah
besar. Pemerintah bisa membantu
dengan memberikan pelatihan
pengelolaan koperasi. Pelatihan ini
bisa disinergikan dengan program
penyuluhan pertanian.

Selain masalah komitmen dan
keterampilan pengelolaan dana koperasi,
tantangan lain yang biasanya dihadapi
oleh koperasi adalah jumlah anggota
yang besar. Ini artinya, koperasi harus
punya modal cukup besar untuk
digulirkan. Sebab salah satu asas yang
dianut koperasi adalah semua anggota
harus mendapat pelayanan yang sama.
Ini bisa diatasi dengan meningkatkan
simpanan pokok. Cara lain adalah
dengan meragamkan bentuk layanan
yang disediakan. Misalnya menyediakan
tabungan hingga deposito untuk menarik

akumulasi simpanan dari anggota.
Koperasi juga bisa “menanam” modal
pada sejumlah usaha dan mendapatkan
keuntungan dari sistem bagi hasil/bunga.
Misalnya ada koperasi simpan pinjam
yang membantu memasarkan produk
pertanian organik milik anggotanya dan
mendapat pembagian keuntungan dari
penjualan tersebut. Jatah keuntungan
ini dipakai untuk menambah modal
koperasi. Upaya ini sekaligus bisa
membantu petani mengaskes pasar
alternatif.

Kunci lain yang
memengaruhi
keberhasilan koperasi
adalah kemampuan
mengelola dana
secara profesional.
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