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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tingkat sentra budidaya ikan air 

tawar dan KSP Sejahtera Mandiri maka dapat ditemukan informasi-informasi 

sebagai berikut. 

 

A. Syarat dan Prosedur Perjanjian Peminjaman Modal Awal Padanan 

 

1. Syarat Perjanjian Modal Awal Padanan 

Sebelum dana MAP digulirkan ke unit usaha kecil, perlu ada suatu perjanjian 

antara KSP Sejahtera Mandiri dengan sentra budidaya ikan air tawar yang 

mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Untuk membuat perjanjian 

tersebut haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat sah yang mutlak harus 

dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan perjanjian adalah harus memenuhi 

Pasal 1320 KUHPdt namun selain itu, untuk dapat memperoleh pinjaman para 

pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan yang telah tertuang 

dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 08/Per/M/IX/2005 

tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Padanan 

Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi). 
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Syarat yang harus dipenuhi Koperasi untuk mendapatkan MAP adalah sebagai 

berikut. 

a. Telah berbadan hukum lebih dari 1 tahun harus telah menyelenggarakan Rapat 

Anggota Tahunan dalam 1 tahun terakhir. 

KSP Sejahtera Mandiri telah berdiri sejak tahun 2000 artinya bahwa koperasi 

ini pada tahun 2004 telah berumur 4 tahun dan telah melakukan Rapat 

Anggota Tahunan sebanyak 4 kali. 

 

b. Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana MAP 3 tahun yang memberikan 

indikasi layak dan dapat diwujudkan/diimplementasikan. 

KSP Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan sentra budidaya ikan air tawar 

sebagai calon penerima MAP untuk membuat rencana usaha pengelolaan dana 

MAP. Dana tersebut setelah turun akan dipakai untuk kegiatan produksi dan 

penambahan alat perlengkapan guna mendukung peningkatan produktifitas 

budidaya. 

 

c. Mendapat penilaian sehat atau cukup sehat dari Dinas yang menangani 

penilaian kesehatan KSP/USP. 

Penilaian ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 

Dasar penilaiannya adalah laporan keuangan tiap tahun. Ada tiga kriteria 

penilaian ini yaitu Sangat Sehat, Cukup Sehat dan Kurang Sehat. Pada tahun 

2003 (berlaku untuk tahun 2004) KSP Sejahtera Mandiri mendapatkan 

penilaian sehat dengan nilai 70 yang artinya cukup baik. Penilaian ini 

dibuktikan dengan keluarnya sertifikat dari Dinas Perdagangan Perindustrian 

dan Koperasi Kota Metro dengan Nomor 510/357/D.7.04/V/2004. 
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d. Bagi KSP harus melampirkan neraca dan laba/rugi, khusus untuk USP 

Koperasi melampirkan neraca laba/rugi tersendiri. 

KSP Sejahtera Mandiri pada saat mengajukan pinjaman melampirkan laporan 

neraca laba/rugi dari tahun 2000 sampai tahun2004. Hal tersebut untuk 

menjadi pertimbangan bagaimana keadaan keuangan koperasi dari tahun 

ketahun. Neraca laba/rugi dapat dikatan baik apabila dilakukan audit oleh 

lembaga yang independen sehingga penilaianya cukup objektif. 

 

KSP Sejahtera Mandiri telah memenuhi semua persyaratan di atas dan setelah 

dilakukan seleksi, maka Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Metro 

mengusulkan ke Kementrian Koperasi dan UKM bahwa KSP Sejahtera Mandiri 

layak menerima dana MAP dan kemudian dibuatlah sebuah perjanjian antara 

Kementrian Koperasi dan UKM. Koperasi ini mendapatkan dana MAP sebesar 

Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan Paket C. 

Perjanjian tersebut juga menyatakan Bank Bukopin sebagai Bank Pelaksana yang 

berfungsi sebagai lalu lintas pembayaran MAP dari tingkat koperasi ke 

kementrian. 

 

Setelah semua syarat dipenuhi dan dana MAP diterima oleh KSP Sejahtera 

Mandiri maka dana tersebut akan digulirkan ke tingkat UKM sebagai sasaran 

MAP. Namun untuk mendapatkan dana MAP, Unit usaha kecil harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut. 

a. UKM adalah anggota sentra budidaya ikan air tawar. 

Artinya bahwa selain unit usaha kecil yang tergabung dalam sentra, tidak 

dapat melakukan peminjaman kepada KSP Sejahtera Mandiri. 
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b. Usaha yang dimiliki UKM adalah usaha yang produktif. 

Usaha yang produktif artinya adalah usaha yang memiliki prospek baik dan 

masih berjalan hingga kini. Usaha tersebut harus memiliki pangsa pasar yang 

tetap. Usaha budidaya ikan air tawar memiliki pangsa pasar yang sudah tetap 

dan selalu ada permintaan dari masyarakat karena ikan merupakan bahan 

konsumsi yang digemari. 

 

c. UKM bersedia disurvei usahanya oleh pengurus koperasi dan sentra. 

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terhadap calon penerima 

dana. Dengan melihat kegiatan calon penerima dana,pihak koperasi dapat 

memprediksikan apakah UKM dapat mengembalikan pinjaman dana.  

 

d. UKM menyerahkan syarat sebagai berikut. 

1) Formulir permohonan pinjaman. 

2) Fotocopy KTP/SIM atau identitas lainnya. 

3) Rekomendasi dari pengurus sentra. 

4) Surat pengakuan hutang yang telah disediakan koperasi. 

 

e. Memberikan agunan atau jaminan apabila disetujui pinjamannya. 

Penyertaan jaminan atau agunan dimaksudkan agar pihak berhutang memiliki 

kesadaran untuk melakukan pelunasan. Jaminan yang diberikan oleh unit 

usaha budidaya ikan air tawar adalah sertifikat tanah.  

f. Menyediakan modal sendiri minimal sebesar 20% dari dana yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan usaha yang diajukan untuk memperoleh pendanaan 

MAP. 
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KSP Sejahtera Mandiri dan kelompok budidaya ikan air tawar telah memenuhi 

persyaratan tersebut sehingga pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan 

UKM menilai layak untuk mendapatkan bantuan MAP.  Untuk di Kota Metro, 

koperasi yang menerima MAP sebanyak 3 Koperasi (termasuk KSP Sejahtera 

Mandiri) namun dalam periode yang berbeda dan jumlah dana yang berbeda. 

Fakta yang didapat di lapangan, 2 koperasi yaitu KSP 11 Mei dan Koperasi Indah 

Permai saat ini sudah tidak berjalan kegiatannya. Berdasarkan fakta di lapangan, 

penyebab bubarnya koperasi tersebut adalah kredit macet/kredit bermasalah dan 

penggelapan dana oleh pengurus koperasi.  

 

2. Prosedur Peminjaman Modal Awal Padanan 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Haryono selaku Ketua KSP Sejahtera 

Mandiri didapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan MAP dari KSP 

Sejahtera Mandiri, sentra budidaya ikan air tawar harus mengikuti prosedur yang 

telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Pemenuhan Persyaratan 

Tahap ini merupakan tahap bagi para anggota sentra untuk melengkapi 

persyaratan. Anggota sentra budidaya ikan air tawar sebanyak 82 pembudidaya 

namun tugas ketua sentra adalah menyeleksi di tingkat awal. Kunci sukses 

berjalannya program MAP adalah kerjasama dari para pihak. Pihak sentra yang 

diwakili ketua sentra menyeleksi apakah anggotanya layak menerima pinjaman. 

Ketua sentra mengambil kebijakan untuk melakukan seleksi dengan 

memperhatikan prinsip 5C yaitu: 
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1) Kepribadian 

Kepribadian atau character calon penerima harus diteliti. Hal tersebut 

dimaksudkan agar koperasi yakin bahwa kepribadian calon penerima memang 

benar-benar layak menerima pinjaman.  

2) Kemampuan 

Kemampuan atau capacity maksudnya adalah ketua sentra melihat 

kemampuan calon penerima pinjaman apakah ia benar-benar mampu nantinya 

untuk melakukan pengembalian pinjaman. 

3) Modal 

Modal atau capital maksudnya kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha 

budidaya anggota. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba dan 

struktur permodalan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon 

penerima diberi pinjaman, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak 

diberikan.  

4) Kondisi perekonomian 

Kondisi perekonomian atau condition of economic  maksudnya adalah pada 

waktu melakukan pembiayaan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi 

yang dikaitkan dengan prospek usaha calon penerima MAP. 

5) Jaminan 

Jaminan atau collateral  digunakan apabila ternyata calon penerima dana 

MAP benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini 

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian 

dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa ditempuh jalan lain. 

Jaminan yang diberikan oleh para anggota sentra adalah sertifikat tanah. 
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Kebijakan yang diambil oleh ketua sentra merupakan suatu bentuk inisiatif dan 

merupakan penyeleksian di tahap awal. Setelah melakukan penyeleksian maka 

didapatkan 24 anggota sentra yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian anggota 

sentra yang memenuhi persyaratan diminta melengkapi berkas persyaratan dan 

menyerahkan ke koperasi guna dilakukan verifikasi data. 

 

b. Tahap Pengecekan Persyaratan 

Setelah data diterima maka pengurus koperasi melakukan survey terhadap calon 

penerima dana MAP. Hal tersebut merupakan tindakan yang diambil guna 

meminimalisir kecurangan yang berpotensi timbul. Pengecekan tersebut antara 

lain meliputi pengecekan berkas serta pengecekan jaminan. Setelah dilakukan 

pengecekan maka pihak koperasi yang menentukan apakah calon penerima 

memang layak mendapatkan pinjaman dana tersebut. 

 

c. Tahap Pembuatan Perjanjian. 

Setelah dilakukan pengecekan persyaratan dan dinyatakan telah lengkap maka 

pihak koperasi membuat sebuah perjanjian kredit dengan pihak sentra yang 

diwakili oleh ketua sentra. Namun untuk menuju tahap pembuatan perjanjian, 

dilakukan pertemuan-pertemuan antara Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi 

Kota Metro, Bank Bukopin, KSP Sejahtera Mandiri serta Kelompok budidaya 

ikan air tawar. Pertemuan tersebut guna merumuskan isi perjanjian yang akan 

dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat akan mengakomodir segala 

kepentingan para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan. Perjanjian yang dibuat 

kedua belah pihak berisi tentang: 
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1) Identitas para pihak. 

Identitas tersebut berisi tentang biodata pihak koperasi yang diwakili oleh 

Bapak Drs. Haryono selaku ketua KSP Sejahtera Mandiri dengan Bapak Tedi 

Mulyadi selaku Ketua Sentra Ikan Air Tawar Kota Metro. 

2) Tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian. 

Perjanjian tersebut dibuat pada bulan januari tahun 2005 bertempat di KSP 

Sejahtera Mandiri. 

3) Kedudukan para pihak. 

Perjanjian tersebut juga mencantumkan kedudukan para pihak. Pihak KSP 

Sejahtera Mandiri selaku Pihak Pertama berkedudukan sebagai Kreditur dan 

pihak sentra selaku Pihak Kedua selaku Debitur. 

4) Isi perjanjian yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang meliputi: 

a) Maksud dan tujuan dibuat perjanjian. 

Maksud dari pembuatan perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum 

pemberian pinjaman dana MAP bagi unit usaha kecil dalam hal ini sentra 

budidaya ikan air tawar. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk 

melakukan pengembangan terhadap UKM khususnya sentra ikan air 

tawar. 

b) Penggunaan pinjaman. 

Pinjaman hanya digunakan untuk kegiatan produksi UKM guna 

mengembangkan kegiatan sentra budidaya ikan air tawar. 

c) Persyaratan pinjaman. 

Syarat perjanjian merupakan klausul baku yang harus dipenuhi demi 

tercapainya program MAP. 
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d) Jangka waktu pinjaman. 

Batas waktu peminjaman adalah 6 (enam) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani oleh para pihak. 

e) Keadaan memaksa atau force majeure. 

Keadaan memaksa diatur dengan maksud untuk memberikan keringanan 

atau toleransi akibat tidak terpenuhinya prestasi karena sesuatu hal diluar 

kuasa para pihak. 

f) Penyelesaian perselisihan. 

Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah namun jika 

tidak ditemui jalan keluar maka akan diselesaiakan secara hukum di 

pengadilan negeri. 

5) Penutup 

6) Tanda tangan para pihak yang disertai materai dan tanda tangan saksi. 

 

d. Tahap Penyerahan Dana. 

Setelah perjanjian disepakati maka penyerahan dana dilaksanakan. Dana MAP 

yang tersimpan di Bank Bukopin selaku bank pelaksana dicairkan dan 

kemudian dibagikan ke anggota sentra yang memenuhi persyaratan. Anggota 

yang memenuhi kriteria sebanyak 24 orang dan nominal yang dibagikan 

merata untuk anggota yang terpilih yaitu sejumlah Rp. 5.500.000,- 

 

Syarat dan prosedur yang diberlakukan bank ketika UKM melakukan kredit tidak 

berbeda jauh dengan yang diberlakukan oleh koperasi pada saat perguliran 

program MAP ini. Syarat tersebut antara lain UKM harus sudah berjalan, 

memiliki prospek usaha yang baik dll. Perbedaan hanyalah pada teknis 
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pelaksanaan yaitu ada bank yang menarik cicilan kredit secara harian dan 

penarikan jaminan ketika terjadi sengketa. Sedangkan dalam program MAP ini 

pihak koperasi menarik angsuran pembayaran tiap bulan serta ketika terjadi 

sengketa, pihak koperasi menyelesaikan melalui jalur musyawarah terlebih 

dahulu. 

   

Syarat dan prosedur yang diberlakukan semata-mata demi berjalannya Program 

MAP ini. Sasaran dari program ini adalah unit usaha kecil yang memiliki potensi 

untuk berkembang. Oleh karena itu pemberlakuan syarat dan prosedur yang sesuai 

dengan petunjuk teknis perguliran MAP dan kebijakan-kebijakan yang diambil 

oleh Koperasi dan sentra harus berpihak kepada sentra sebagai sasaran program 

MAP. Dengan diberlakukannya syarat dan prosedur tersebut diatas, KSP 

Sejahtera Mandiri terbukti mampu menjalankan program MAP dengan baik.  

 

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Modal Awal Padanan 

 

Perjanjian MAP merupakan perjanjian yang melibatkan Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi, Bank Bukopin sebagai bank pelaksana, Koperasi 

Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri dan kelompok budidaya ikan air tawar. Pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan subjek hukum. Subjek hukum 

merupakan pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban disebut 

orang. Orang dalam arti hukum merupakan orang pribadi dan badan hukum. 

 

Subjek hukum dari perjanjian MAP memiliki hak dan kewajiban masing-masing. 

Kewajiban dan hak para pihak tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Bank Bukopin serta Koperasi Sejahtera 
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Mandiri mengenai Pelaksanaan Perkuatan Permodalan UMKM dan Lembaga 

Keuangannya Dengan Penyediaan MAP Kepada KSP/USP Untuk Dipinjamkan 

Kepada Anggotanya dan juga perjanjian yang dibuat oleh KSP Sejahtera Mandiri 

dengan sentra budidaya ikan air tawar mengenai Pemanfaatan Dana MAP Bagi 

Pengembangan UKM Dalam Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kota Metro. 

Berikut adalah penjabaran hak dan kewajiban dari para pihak. 

1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Metro. 

a.  Hak yang diperoleh dinas ini adalah sebagai berikut. 

1) Memperoleh bagian dari Dana Pengembangan dan Pengendalian atas 

penyaluran dana MAP yang besarannya sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Dana Pengembangan dan Pengembalian MAP besarannya adalah 9% dihitung 

dari sisa pokok MAP yang merupakan dana hasil bunga pinjaman para 

anggota sentra budidaya ikan air tawar yang disimpan di rekening 

pengembangan dan pengembalian Bank Bukopin. 

2) Menerima laporan dari koperasi tentang realisasi penerimaan dana MAP. 

Ketika dana MAP telah disalurkan ke anggota budidaya ikan air tawar, KSP 

Sejahtera Mandiri membuat laporan perihal realisasi penerimaan dana MAP. 

Laporan tersebut berisi tentang nominal yang diterima oleh masing-masing 

anggota sentra budidaya ikan air tawar. 

3) Menerima laporan dari pihak koperasi tentang pembayaran Dana 

Pengembangan dan Pengendalian tiap triwulan dan tahunan. 

Pembayaran dari anggota (angsuran) adalah setiap sebulan sekali namun perlu 

dibuat laporan pembayaran per triwulan dan dilaporkan ke Dinas Perdagangan 

Perindustrian dan Koperasi Kota Metro. 
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4) Menerima laporan dari koperasi mengenai pemanfaatan dana MAP. 

Ketika dana telah turun ke tingkat sentra, koperasi membuat laporan mengenai 

pemanfaatan dana MAP ditingkat sentra. Laporan ini berisi tentang rencana 

pemanfaatan dana oleh sentra budidaya ikan air tawar. 

 

b. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh dinas ini adalah sebagai berikut. 

1) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program MAP ditingkat 

Kabupaten/kota. 

Program MAP merupakan program dari pemerintah pusat dan untuk itu 

diperlukan koordinasi dari pihak terkait. Dinas ini merupakan leading sector 

dan merupakan koordinator koperasi-koperasi khususnya pelaksanaan 

Program Perkuatan Permodalan Melalui Modal Awal Padanan.  

2) Menginventarisasi, menyeleksi dan mengusulkan KSP/USP calon penerima 

dana MAP. 

Pihak dinas melakukan seleksi terhadap koperasi-koperasi calon penerima 

dana MAP. Setelah syarat dipenuhi oleh koperasi maka dinas mengusulkan 

kepada Kementrian Koperasi dan UKM bahwa KSP Sejahtera Mandiri layak 

menerima dana MAP. 

3) Membuat dan menandatangani perjanjian dengan Bank Bukopin selaku bank 

pelaksana. 

Pihak dinas berwenang melakukan perjanjian dengan bank pelaksana guna 

memperlancar aliran dana MAP. 

4) Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MAP 

bersama bank pelaksana. 
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Pihak dinas memang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana MAP 

namun peran dinas sebagai pengawas sangat diperlukan guna memperlancar 

jalannya program ini.  

 

2. Bank Bukopin 

a. Hak yang diperoleh Bank Bukopin selaku bank pelaksana adalah sebagai 

berikut. 

Memperoleh bagian dari Dana Pengembangan dan Pengendalian Penyaluran 

MAP. 

Bank Bukopin memeroleh dana Pengembangan dan Pengendalian yang 

tersimpan di rekening pengembangan dan pengendalian. Namun pembagian 

dari dana tersebut dilakukan ketika proses pelunasan dari KSP Sejahtera 

Mandiri telah selesai. 

 

b. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank Bukopin adalah sebagai berikut. 

1) Membukukan dana MAP dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara pada 

rekening Penampungan Koperasi dan menyalurkannya ke tingkat sentra. 

Ketika KSP Sejahtera Mandiri dinyatakan layak menerima dana MAP maka 

dibuatlah perjanjian antar para pihak dan bank pelaksana yaitu Bank Bukopin 

melakukan pemindah bukuan terhadap dana MAP yang disetujui yaitu Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening penampungan. Jika 

calon penerima dana MAP (anggota sentra) dinyatakan layak menerima maka 

dana tersebut dicairkan oleh pihak KSP Sejahtera Mandiri dan kemudian 

digulirkan ke anggota sentra terpilih. 
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2) Melakukan penarikan dan penerimaan dana angsuran dari sentra melalui 

koperasi dan Dana Pengembangan dan Pengendalian MAP. 

Bank Bukopin sebagai bank pelaksana menerima angsuran dari pihak 

koperasi. Biasanya angsuran yang disetorkan ke bank adalah per triwulan. 

3) Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening Dana Pengembangan dan 

Pengendalian MAP setiap triwulan atas permintaan Dinas Perdagangan 

Perindustrian dan Koperasi. 

Tiap triwulan pihak bank melakukan pemindahbukuan dana dari rekening 

penampungan ke rekening pengembangan dan pengendalian. Walaupun tiap 

triwulan dilakukan pemindahbukuan namun untuk pencairan tetap 

dilaksanakan pada saat terjadi pelunasan oleh pihak koperasi. 

4) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana MAP. 

Pihak bank bersama dinas melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana 

MAP baik di tingkat KSP Sejahtera Mandiri maupun kelompok budidaya ikan 

air tawar. Tujuan pengawasan adalah guna menghindari atau meminimalisir 

teradinya penyimpangan di tingkat sentra maupun koperasi karena ditingkat 

inilah kemungkinan terjadi suatu penyimpangan sangat besar. 

 

3. KSP Sejahtera Mandiri 

a. Hak yang diperoleh KSP Sejahtera Mandiri adalah sebagai berikut. 

Memperoleh bunga dari setiap penagihan dan pembayaran oleh anggota sentra 

sebesar 2%. Bunga yang diperoleh oleh KSP Sejahtera Mandiri disimpan di 

rekening penampungan dan pembayaran pokok pinjaman disimpan di 

rekening pokok. 
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b. Kewajiban yang harus dipenuhi pihak KSP Sejahtera Mandiri adalah sebagai 

berikut. 

1) Membuka 3 (tiga) rekening pada bank pelaksana yang terdiri dari Rekening 

Penampungan, Rekening Pokok dan Rekening Pengembangan dan 

Pengendalian. 

Rekening yang dibuat pihak koperasi ada 3 buah yang masing-masing 

memiliki fungsi yang berbeda. Rekening pokok adalah rekening yang dibuat 

atas nama KSP Sejahtera Mandiri pada Bank Bukopin selaku bank pelaksana 

yang dipergunakan untuk menampung pembayaran pokok angsuran dana 

MAP dari pihak sentra. Rekening pengembangan dan pengendalian adalah 

rekening atas nama KSP Sejahtera Mandiri yang dibuat pada bank pelaksana 

yang dipergunakan untuk menampung pembayaran dana pengembangan dan 

pengendalian dana MAP. Rekening penampungan adalah rekening yang 

dibuat atas nama KSP Sejahtera Mandiri pada bank pelaksana yang 

dipergunakan untuk menampung dana transfer dari KPKN dan selanjutnya 

digunakan untuk menampung dana pembayaran bunga dana MAP. 

2) Membukukan dan mengadministrasikan dana MAP yang diterima sebagai 

pinjaman untuk selanjutnya diteruskan sebagai pinjaman kepada minimal 20 

(dua puluh) usaha kecil anggota sentra paling lambat 25 (dua puluh lima) hari. 

Dana MAP yang telah diterima pihak koperasi kemudian disalurkan ke 24 

sentra budidaya ikan air tawar yang memenuhi kriteria. Besaran dana yang 

diperoleh pihak anggota sentra sama besar yaitu Rp. 5.500.000,- 
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3) Membayar Dana Pengembangan dan Pengendalian Dana MAP sebesar 9% per 

tahun dari sisa pokok dana MAP yang diterima koperasi yang dibayar setiap 

bulan ke rekening penampungan dan pengendalian. 

Dana pengembangan dan pengendalian diperoleh dari bunga yang disetorkan 

anggota sentra dan kemudian distor ke rekening yang tersedia pada Bank 

Bukopin. 

4) Melakukan survei terhadap calon anggota sentra yang hendak menerima dana 

MAP. 

Survei yang dilakukan pengurus koperasi bertujuan untuk menyeleksi dan 

memverifikasi segala persyaratan yang dipenuhi oleh calon penerima dana 

MAP. Survei ini diharapkan dapat menjadi sebuah tolak ukur kelayakan 

penerima MAP. 

5) Mengembalikan pokok Dana MAP ke rekening pokok pada pihak bank 

pelaksana. 

Dana angsuran dari pihak sentra budidaya yang mendapat MAP disetor 

kerekening pokok pada Bank Bukopin. Untuk KSP Sejahtera Mandiri, 

penyetoran dilakukan per triwulan ke rekening pada bank pelaksana. 

6) Membina usaha kecil anggotanya, mensupervisi pemanfaatan pinjaman dan 

melakukan penagihan pengembalian Dana MAP dari sentra. 

KSP Sejahtera Mandiri berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap 

pemanfaatan dana MAP serta melakukan penarikan angsuran tiap bulan. 

7) Mengikuti bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program perkuatan 

permodalan melalui MAP. 
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Bimbingan teknis dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kepada 

koperasi mengenai pemanfaatan dana MAP. 

 

4. Kelompok budidaya ikan air tawar. 

a. Hak yang diperoleh kelompok budidaya ikan air tawar adalah sebagai berikut. 

Menerima dana MAP dari koperasi. Dana yang telah dicairkan oleh KSP 

Sejahtera Mandiri kemudian dibagikan kepada anggota sentra yang terpilih. 

Dana yang dibagikan sebesar Rp. 5.500.000,- per anggota. 

 

b. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kelompok budidaya ikan air tawar adalah 

sebagai berikut. 

1) Melakukan pembayaran atas pinjaman dana MAP kepada koperasi per bulan. 

Pembayaran tiap bulan yang dilakukan sentra sebesar Rp. 115.000,- ditambah 

dengan bunga 2% dari nilai angsuran. 

2) Ketua kelompok berkewajiban menyeleksi dan mensurvei anggota calon 

penerima dana MAP. 

Ketua sentra melakukan penyeleksian dengan menggunakan prinsip pemberan 

kredit yaitu 5C. 5C tersebut antara lain Character (kepribadian), Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Condition of economic (kondisi 

perekonomian) dan Collateral (jaminan). Kebijakan tersebut diambil atas 

inisiatif ketua sentra. Tidak ada dasar hukum mengenai pemberlakuan prinsip 

5C untuk menyeleksi calon anggota sentra. Hal tersebut dilaksanakan demi 

lancarnya program MAP di tingkat sentra. 

3) Mengikuti bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program perkuatan 

permodalan melalui MAP. 
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Sentra bersama KSP Sejahtera Mandiri melakukan bimbingan teknis yang 

diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota 

Metro guna menambah pengetahuan seputar program MAP.  

4) Mempergunakan dana MAP untuk kegiatan produksi. 

Dana MAP hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan produksi seperti 

pembelian alat produksi guna mendongkrak hasil produksi budidaya ikan air 

tawar. 

5) Melaporkan kepada koperasi apabila ada kendala atau penghalang terhadap 

pembayaran dana MAP. 

Sentra melaporkan kepada koperasi apabila terjadi sesuatu hal yang 

mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Koperasi menganut sistem 

kekeluargaan jad apabila ada permasalahan penunggakan pembayaran dan ada 

iktikad baik dari pihak yang bersangkutan maka pihak koperasi dan sentra 

melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya (problem solving). 

 

Para pihak dalam perjanjian ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya 

sehingga perjanjian MAP ini berjalan dengan baik. Masalah dalam perjanjian 

MAP pasti ada seperti kesulitan melakukan pembayaran akibat sesuatu hal diluar 

kemampuan debitur namun semua itu dapat diatasi karena para pihak sadar 

mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Wanprestasi dalam program 

sejenis biasanya terjadi di tingkat sentra dan atau koperasi. Tentunya ada akibat 

hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi. 
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D. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Program 

Modal Awal Padanan 

 

Wanprestasi dalam sebuah perjanjian memang tidak diharapkan terjadi. 

Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian 

tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama, atau melaksanakan 

kesepakatan namun tidak semestinya dan atau melakukan apa yang dilarang 

dalam isi perjanjian. Jika wanprestasi terjadi pastinya akan menimbulkan suatu 

akibat hukum tertentu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 

 

Program MAP merupakan salah satu program yang rentan terjadi penyimpangan. 

Penyimpangan biasanya terjadi ditingkat pelaksana yaitu tingkat koperasi dan unit 

usaha kecilnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan maka 

didapatkan fakta beberapa penyebab terjadinya wanprestasi antara lain adalah 

sebagai berikut. 

1. Ketika menerima dana MAP dari pihak kementrian, koperasi tidak melakukan 

pertemuan untuk membahas tentang isi perjanjian. Artinya koperasi membuat 

perjanjian hanya sebelah pihak saja dan tentunya perjanjian tersebut tidak 

mengakomodir kepentingan pihak sentra. 

2. Usia koperasi yang belum cukup matang menandakan manajemen koperasi 

masih belum sanggup untuk melakukan kegiatan khususnya kegiatan simpan 

pinjam. 

3. Kepribadian pengurus mempengaruhi suksesnya program MAP ini. Seringkali 

dana MAP tidak disalurkan ke tingkat sentra dan dana tersebut dipakai guna 

kepentingan pribadi. 
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4. Pengurus koperasi tidak melakukan penagihan tiap bulan ketika jatuh tempo 

pembayaran. Hal ini mengakibatkan pihak penerima dana MAP yaitu sentra 

tidak memiliki tanggungjawab terhadap pelunasan dana MAP. 

5. Pihak koperasi tidak meminta jaminan terhadap pinjaman MAP. Hal tersebut 

mengakibatkan pihak sentra tak miliki tanggung jawab dan pihak koperasi tak 

miliki pegangan jika terjadi wanprestasi di kemudian hari. 

6. Pihak sentra menganggap dana MAP adalah dana hibah.  

Dalam juknis tentang MAP dana tersebut merupakan dana stimulan untuk 

UKM melalui koperasi yang wajib untuk dikembalikan. 

7. Pihak sentra menggunakan dana MAP tidak untuk menunjang kegiatan 

produksi. 

Tujuan pemerintah menggelontorkan dana MAP ke seluruh Indonesia adalah 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi bagi UKM. Namun 

tidak sedikit pihak UKM yanag menggunakan dana tersebut untuk 

kepentingan pribadi. 

8. Ketua sentra tidak melakukan seleksi terhadap calon penerima dana MAP. 

Seleksi yang dilakukan ketua sentra memang sangat penting karena dari 

seleksi ini didapatkan anggota sentra yang memenuhi persyaratan untuk 

menerima dana MAP.  

9. Terjadinya pengalihan usaha yang dilakukan oleh anggota sentra. Sebagai 

contoh peralihan kepemilikan gerobak dagangan roti yang pemilik lamanya 

sebagai penerima dana MAP dari Koperasi 11 Mei di Metro. 
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10. Prospek usaha yang tidak berkembang mempengaruhi tingkat kelancaran 

pembayaran angsuran. Ketika hasil produksi atau penjualan tidak memenuhi 

target maka bisa dipastikan pendapatan akan mengalami penurunan. 

 

Telah disebutkan di awal pembahasan bahwa yang menerima  MAP di Kota 

Metro sebanyak 3 koperasi yaitu KSP Sejahtera Mandiri, KSP Indah Permai dan 

Koperasi 11 Mei namun yang masih berjalan hingga kini adalah KSP Sejahtera 

Mandiri. Hal diatas merupakan penyebab terjadinya wanprestasi dalam program 

MAP pada koperasi 11 Mei dan KSP Indah Permai. 

 

Wanprestasi dalam sentra budidaya ikan air tawar biasanya adalah karena ketidak 

sanggupan membayar angsuran pinjaman MAP disebabkan oleh kegiatan 

produksi yang bermasalah. Namun hal tersebut tidak sampai menjadi sebuah 

permasalahan yang besar karena pihak yang bersangkutan tetap bertanggungjawab 

dengan melakukan pembayaran di bulan selanjutnya. Berbeda dengan sentra lain 

penerima MAP. Pengalihan usaha tanpa sepengetahuan pihak koperasi 

mengakibatkan permasalahan dalam pembayaran MAP. Pihak pemilik usaha yang 

baru tidak mengetahui bahwa pihak pemilik usaha lama memiliki hutang 

pembayaran angsuran MAP kepada koperasi sehingga hal tersebut menimbulkan 

sebuah permasalahan. Akibat hukum bagi para pihak khususnya koperasi dan 

UKM yang melakukan wanprestasi. Perlu dibedakan tindakan wanprestasi 

tersebut dilakukan oleh siapa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan UKM Nomor: 08/Per/M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan 

Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangannya 

Dengan Penyediaan Modal Awal Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit 
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Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi) dalam Pasal 24 disebutkan bahwa 

berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi 

koperasi di tingkat kota/kabupaten ditemukan ketidaksesuaian, indikasi 

penyimpangan, atau kelalaian pengelolaan dana MAP maka hak pengelolaan 

MAP akan dilimpahkan ke KSP/USP lain. Dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa 

apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan 

secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Penyimpangan yang terjadi pada koperasi diatas biasanya berupa penggelapan 

dana yang dilakukan oleh anggota koperasi. Dari hasil pengamatan didapatkan 

bahwa pengurus koperasi yang menggelapkan dana MAP telah dijatuhi hukuman 

penjara selama 4 tahun. Apabila macetnya dana MAP di tingkat sentra maka 

jaminan yang diberikan ketika melakukan pinjaman dapat disita. Penyitaan 

merupakan upaya paling akhir yang dilakukan oleh pihak koperasi jika tidak 

ditemukan titik temu. Namun pada kenyataanya yang terjadi adalah kedua 

koperasi diatas tidak menyertakan jaminan ketika memberikan pinjaman sehingga 

risiko penyimpangan sangat besar dan ketika terjadi wanprestasi serta sentra tidak 

mampu membayar maka tanggung jawab akan sepenuhnya dibebankan ke 

koperasi. 

 

Akibat hukum yang lain bagi koperasi ketika dana MAP macet adalah pihak 

pemerintah tidak akan memberikan pinjaman ketika ada program serupa. Dengan 

kata lain pemerintah telah memasukkan koperasi yang bermasalah ke daftar hitam 

atau black list. Koperasi tersebut sudah tidak dipercaya lagi untuk mendapatkan 

pinjaman dana. Hal tersebut sangat disayangkan karena tanpa bantuan pemerintah 
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maka koperasi sulit berkembang. Untuk itu KSP Sejahtera Mandiri memiliki kiat 

untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi baik di tingkat sentra maupun di 

tingkat koperasi itu sendiri. 

 

E. Upaya KSP Sejahtera Mandiri Meminimalisir Terjadinya Wanprestarsi. 

 

Koperasi ini memiliki predikat baik dalam hal manajemen. manajemen yang baik 

bukanlah sesuatu yang ditunggu atau diperoleh namun haruslah diciptakan. 

Pemilihan SDM yang baik untuk ditempatkan pada posisi strategis merupakan 

salah satu upaya untuk menciptakan good management. Koperasi ini tumbuh 

berkembang akibat adanya rasa memiliki dimasing-masing anggota. Kekeluargaan 

yang menjadi pondasi utama kokohnya koperasi ini hingga sekarang. 

 

Program yang digulirkan pemerintah melalui koperasi ini memang sangat rentan 

dan berpotensi terjadi penyimpangan. Dana yang digulirkan ke koperasi tidak 

sedikit dan dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak guna menyukseskan program 

ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Haryono selaku ketua KSP 

Sejahtera Mandiri didapatkan informasi bahwa upaya untuk meminimalisir 

terjadinya wanprestasi di tingkat sentra dan koperasi adalah dengan cara sebagai 

berikut. 

1. Melakukan pertemuan rutin guna memperoleh informasi terbaru mengenai 

perkembangan pelaksanaan MAP. 

Pertemuan rutin yang diselenggarakan tidak terbatas untuk para anggota 

penerima dana MAP. Pertemuan ini diadakan di kediaman para anggota secara 

bergantian. Di forum inilah segala pemecahan trhdap masalah MAP terjadi. 
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2. Pengurus koperasi melakukan inspeksi ke sentra. 

Pihak koperasi melakukan inspeksi guna mengetahui keadaan riil 

perkembangan produksi di tingkat sentra. Dengan melakukan inspeksi, pihak 

koperasi mengetahui jika ada permasalahan di sentra budidaya ikan air tawar. 

3. Tidak menerima pinjaman lain sebelum MAP selesai. 

Jangka waktu penyelesaian program MAP adalah 6 tahun. Saat ini program 

MAP telah mencapai tahun terakhir. Program ini terbilang sukses pada KSP 

Sejahtera Mandiri dan dampak positif yang didapat adalah kepercayaan publik 

meningkat. Banyak lembaga keuangan non bank maupun bank menawarkan 

pinjaman guna pengembangan koperasi dan UKM namun karena program ini 

belum selesai maka pihak koperasi tidak mau mengambil risiko terhadap 

pinjaman tersebut. 

4. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka diselesaikan pada bulan 

selanjutnya. 

Dalam perjanjian, pembayaran dilakukan tiap bulan namun sering kali dalam 

prakteknya banyak pihak sentra penerima dana MAP kesulitan untuk 

melakukan pembayaran tepat waktu. Alasan tersebutlah yang membuat pihak 

koperasi memberikan keringanan kepada pihak sentra. Keringanan tersebut 

diberikan dengan penuh catatan. Artinya bahwa pihak sentra benar-benar tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk mengetahui hal tersebut maka 

pihak koperasi melakukan cross check ke lapangan. Walaupun pihak sentra 

tak dapat lakukan angsuran namun pembayaran bunga tetap dilakukan. 

5. Memahami kendala-kendala yang merupakan keadaan memaksa bagi pihak 

sentra. 
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Usaha budidaya ikan air tawar merupakan usaha yg memiliki banyak kendala. 

Kendalanya antara lain adalah musim kemarau yang mengakibatkan debit air 

menurun sehingga kegiatan produksi tidak optimal. Pada musim hujan, debit 

air meningkat dan mengakibatkan kolam banjir. Harga pakan yang fluktuatif 

juga mempengaruhi hasil budidaya. Ketika harga mahal, pihak pembudidaya 

tentunya mengeluarkan kocek yang lebih guna tetap menjaga kestabilan hasil 

produksi. Tentunya hal tersebut mengakibatkan pembayaran angsuran menjadi 

terganggu. Sebelum dibuat perjanjian pihak-pihak melakukan pertemuan guna 

membahas tentang poin-poin perjanjian. Hal tersebut diatas telah dipikirkan 

oleh koperasi sehingga keadaan diatas dimasukkan sebagai suatu keadaan 

memaksa atau force majeure. 

6. Melibatkan pihak bank pelaksana dalam kegiatan koperasi. 

KSP Sejahtera Mandiri menunjuk Bapak Jajat Sudrajat Nur yang merupakan 

karyawan bank bukopin sebagai bendahara pada koperasi. Dengan melibatkan 

pihak bank pelaksana dalam kegiatan koperasi maka pihak bank pelaksana 

dapat mengetahui secara langsung mengenai perkembangan keuangan KSP 

Sejahtera Mandiri khususnya perkembangan program MAP. 

 

Upaya yang dilakukan koperasi merupakan sebuah kebijakan yang terbukti efektif 

guna meminimalisir terjadinya penyimpangan baik di tingkat koperasi maupun di 

tingkat sentra penerima dana MAP. Kebijakan yang diambil oleh koperasi ini 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil produksi budidaya ikan air tawar. 

Sedangkan bagi koperasi sendiri dengan diterapkannya kebijakan tersebut maka 

KSP Sejahtera Mandiri telah mampu menyelesaikan kewajiban melakukan 

pengembalian dana MAP dan juga meningkatkan kredibilitas koperasi tersebut 
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sehingga koperasi tersebut dianggap baik dan jika ada program sejenis maka dapat 

diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dana. Kebijakan yang diambil tiap 

koperasi penerima MAP berbeda satu sama lain. Dibutuhkan inisiatif dan 

kerjasama para pihak demi menjaga agar program MAP tetap berjalan sesuai 

dengan harapan. Hal tersebut telah terwujud pada KSP Sejahtera Mandiri dan 

sentra budidaya ikan air tawar Kota Metro.  


