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ABSTRAK. Makalah ini ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang keberadaan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM), peran yang telah dimainkan, potensi dan permasalahan dalam mendukung perekonomian di Jatinangor 

menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Metode Penelitin menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan pengumpulan data dilakukan melalui obervasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah LKM khususnya koperasi yang aktif di wilayah Jatinangor ada 46 

koperasi dan hanya 16 koperasi yang rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dan melaporkan ke Dinas 

Koperasi  dan UMKM Kabupaten Sumedang. LKM memiliki peran yang sangat penting karena adanya kesulitan 

para pelaku UMKM akses ke perbankan dan tumbuhnya rentenir di masyarakat. Selain potensi untuk dapat 

mempermudah akses pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), LKM juga memiliki 

permasalahan pada sumber daya manusianya. 

 

Kata Kunci: Mikro Finance, Lembaga Keuangan Mikro  

 

PENDAHULUAN 

Jatinangor memiliki jumlah penduduk lebih dari 190 ribu dan lebih dari 3.000 Usaha 

Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha. Keberadaan UMKM 

akan menghadapi tantangan yang sangat berat dengan akan diberlakukannya pasar ASEAN 

atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Produk-produk dari 

hasil produksi pengusaha-pengusaha dari negara ASEAN akan dengan mudah masuk ke 

Jatinangor. Sementara, para pelaku UMKM sendiri masih dihadapkan pada permasalahan 

klasik, yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Lembaga perbankan yang diharapkan akan dapat 

membantu mereka dalam memenuhi pendanaannya, tetapi mereka justru terbelenggu oleh 

aturan perbankan yang mensyaratkan harus bankable.  

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal 

pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga 

keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi UMKM. Salah satu kelembagaan 

keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian 

adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM menurut Undang Undang No.1 tahun 2013 

adalah sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan 

dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun 

pemberian jasa konsultasi pengembang an usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi profit motive 

yang juga bersifat social motive, yang kegiatannya lebih bersifat community develoment  

dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai 



 
 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan 

kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga 

dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada   masyarakat,   terutama masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

LKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

daerah. Banyaknya jenis LKM yang tumbuh dan berkembang menunjukkan bahwa LKM 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, 

pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan 

perbankan khususnya bank umum. 

Walaupun keberadaan LKM sangat dibutuhkan, tetapi lembaga ini masih kurang bisa 

berkembang dan relatif masih  sedikit. Menurut Setiani dan Haryanto (2009) ada beberapa 

penyebab LKM tidak bisa berkembang, antara lain: (i) mendirikan LKM hanya untuk 

mendapat  fasilitas kredit murah dari pemerintah, (ii) menjadi anggota LKM hanya untuk 

pinjam saja, (iii) sudah dapat pinjaman, tidak mengangsur secara teratur, (iv) usaha mikro 

yang dibiayai penuh  dengan resiko dengan keuntungan kecil (v)  pengurus  LKM kurang 

mempunyai wawasan bisnis dan masih berorientasi ke sosial, serta (vi) tidak ada perencanaan 

pengembangan LKM. 

Selain permasalahan internal tersebut di atas permasalahan eksternal yang dihadapi 

LKM adalah aspek kelembagaan yang belum jelas sehingga mengakibatkan bentuk LKM 

menjadi beraneka ragam. Bahkan untuk LKM lain  seperti Bank Kredit Desa (BKD), Credit 

Union, maupun  lembaga non pemerintah lainnya juga tidak jelas kelembagaan dan 

pembinaanya. Padahal, jika dilihat dari fungsi LKM sebenarnya tidak berbeda dengan 

lembaga formal yaitu  sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kondisi kelembagaan yang 

beraneka  ragam ini menurut Wijono (2005) akan   mempersulit   pengembangan  LKM  di 

masa mendatang. Permasalahan eksternal lainnya adalah munculnya kekhawatiran dari 

sebagian masyarakat mengenai keberadaan LKM yang masih kurang pengawasan layaknya 

lembaga perbankan.   

Berdasarkan fenomena tersebut, masih dibutuhkan kajian mengenai peran dan 

permasalahan yang dihadapi oleh LKM di wilayah Jatinangor. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Microcredit Summit (1997) dalam Ashari (2006:147) kredit mikro yaitu 

programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate 

income, allowing them to care for themselves and their families. Sementara menurut Totok 

Budisantoso (2005: 121) menyatakan bahwa kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang 



 
 

diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk 

membiayai usaha produktif. Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah kredit 

yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta. 

Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua pernyataan di atas mempunyai persamaan 

bahwa kredit mikro diberikan bagi pengusaha kecil dan mikro dengan plafon kredit yang 

berbeda untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Usaha dikatakan produktif apabila 

usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa serta 

pendapatan mereka. Sedangkan difinisi yang lebih rinci dirumuskan oleh Marguerite 

Robinson yakni: 

Microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or 

herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, 

repaired, or traded; who provide services; who work for wages or commissions; who 

gain income from renting out small amounts of land, vehicles, draft animals, or 

machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of 

developing countries, both rural and urban.  

 

Dari berbagai pengertian tersebut di atas bahwa microfinance mengandung tiga elemen 

utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan 

yaitu batasan transaksi, segment pasar, dan tujuan. 

Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup pada saat yang tepat merupakan salah 

satu faktor penting bagi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan 

tetapi kondisi ideal tersebut hampir tidak mungkin terjadi pada masyarakat miskin karena 

terbatasnya resource sehingga memerlukan adanya intervensi keuangan untuk menutup gap 

yang ada. Menurut Ashri (2006) ada empat pola intervensi microfinance, misalnya dalam 

pembiyaan yakni: (1) Income smoothing, (2) Cash flow injection, (3) Emergency relief (4) 

Asset building 

Keberadaan LKM dapat membantu usaha mikro dan kecil dalam memenuhi pembiayaan 

perusahaan. Para pelaku usaha mikro akan lebih mudah mengakses ke LKM dibandingkan ke 

lembaga keuangan bank. Adapun yang menjadi keunggulan dari LKM menurut kajian 

Direktorat Pembiayaan (2004) dalam Ashari (2006), sebagai berikut:   

i) tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional  

ii) sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro    

iii) menggunakan pendekatan kelompok  

iv) lingkup kegiatan LKM dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi  produktif  

maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, serta  kegiatan lain  yang  dibutuhkan 

pengusaha mikro  dan masyarakat miskin. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus (case study). Sumber data dan informasi diperoleh melalui observasi, 



 
 

pengumpulan dokumen, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan para 

informan yaitu Kepala Bagian Kelembagaan dan SDM Dinas Koperasi dan UMKM 

Sumedang, Bagian Ekonomi Kecamatan Jatinangor, Kepala Desa di Kecamatan Jatinangor 

dan Pengurus Koperasi. Teknik analisis data  secara  keseluruhan   yang  dilakukan  peneliti,  

pada dasarnya adalah usaha peneliti memaknai data dan atau informasi, baik yang berupa teks 

atau gambar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Profil LKM di Jatinangor, 

Sebagian besar LKM di Jatinangor berbentuk koperasi, baik koperasi masyarakat 

maupun koperasi perusahaan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumedang per 

Juni 2014, terdapat 46 koperasi di Jatinangor, tetapi hanya sekitar 16 koperasi yang aktif 

melapor ke dinas dan melaksanaan RAT-nya setiap tahun. Sebagian besar koperasi tersebut 

bergerak di bidang simpan pinjam.  

Sementara, di lapangan ditemukan bahwa terdapat koperasi yang aktif berkegiatan 

namun belum berbadan hukum, atau disebut dengan pra-koperasi. Pra-koperasi ini 

menyiapkan diri untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum. Mereka yang yang bekerja di 

pra-koperasi adalah orang-orang yang berkerja sosial tanpa imbalan. Aktifitas pra-koperasi 

dijalankan belum secara profesional. Seperti aktifitas simpan pinjam tidak sesuai dengan 

aturan yang telah dibuat, jumlah pinjaman yang melebihi aturan, tujuan pemberian pinjaman 

yang seharusnya menjadi keperluan produktif (permodalan), dan lain sebagainya.  

Keberadaan koperasi di Jatinangor sebagai LKM sangat dibutuhkan masyarakat 

terutama dalam membantu permodalan usaha kecilnya, meski pada pratiknya ditemukan 

bahwa pinjaman yang berasal dari koperasi digunakan untuk keperluan konsumtif. Seperti 

pada Koperasi Mitra Usaha Cisempur, tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk 

menyelamatkan perekonomian Desa Cisempur, semenjak berdirinya pabrik besar Kahatek di 

Desa Cisempur. Dahulu sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, dengan 

berdirinya pabrik tersebut, maka warga beralih profesi. Sehingga, didirikanlah Koperasi Mitra 

Usaha pada tahun 1984 yang kemudian berbadan hukum pada tahun 2006.  

Peran koperasi ini sangat penting dalam membantu masyarakat untuk berwirausaha. 

Saat ini, di sepanjang jalan Desa Cisempur dapat ditemui warung-warung kecil yang sebagian 

besar merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha. Secara administrasi, koperasi ini rapi dan 

sistematis, hal ini dikarenakan para pengurus koperasinya aktif dalam kegiatan pelatihan 

penulisan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Tidak 

mengherankan jika koperasi ini hingga tahun 2014 SHU-nya mencapai 1,2 Milyar dan 

anggotanya berjumlah lebih dari 600 orang, dimana hampir setiap minggu bertambah 10 



 
 

orang. Adanya kemajuan  dari koperasi Mitra Usaha tidak hanya menyejahterakan 

anggotanya, melainkan juga pengurusnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kelembagaan dan SDM Dinas 

Koperasi dan UMKM Sumedang dan beberapa pelaku koperasi di Jatinangor diketahui bahwa 

tujuan laten dari koperasi di tengah masyarakat adalah untuk menghindarkan masyarakat dari 

lintah darat atau rentenir. Kebutuhan masyarakat akan pinjaman uang kerap mendesak 

masyarakat untuk meminjam uang ke rentenir, alasannya karena pinjaman kepada rentenir 

tidak menggunakan jaminan seperti di bank, kemudian pencairan uang pun cepat yaitu di hari 

yang sama ketika pinjaman itu diajukan. Meski risikonya adalah bunga pinjaman yang sangat 

tinggi.  

Observasi di lapangan juga menunjukkan hal serupa, beberapa warga desa Cikeuruh, 

Cibeusi dan Cisempur mengatakan bahwa mereka menginginkan solusi keuangan lain selain 

rentenir. Belakangan masyarakat aktif dalam program PNPM yang salah satunya adalah 

peminjaman dana modal untuk masyarakat kurang mampu. Program ini menjadi solusi 

andalan masyarakat karena sangat membantu perekonomian masyarakat terutama dalam 

permodalan usaha kecil. Pengawasan dan pendampingan dari tim pemerintahan baik 

kecamatan maupun kabupaten, memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam 

mendapatkan permodalan PNPM tersebut. Contohnya, masyarakat mendapatkan dana secara 

berkelompok, sehingga pinjaman satu orang dengan yang lainnya dalam satu kelompok 

menjadi tanggung jawab sekelompok. Apabila terdapat satu orang anggota kelompok yang 

kreditnya macet, maka setoran cicilan pinjaman harus menjadi tanggung jawab anggota 

kelompok lainnya.  

Selain itu, apabila setoran cicilan pinjaman dalam suatu kelompok lancar hal tersebut 

menjadi penilaian bagi pihak pengawas dan pembina PNPM untuk memberikan pinjaman lagi 

bahkan dengan nominal yang lebih tinggi pada periode selanjutnya. Hal itu memotivasi 

masyarakat untuk berusaha memenuhi kewajibannya dalam pinjaman modal usaha kecil ini. 

Sebab dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pinjaman modal yang lebih banyak 

untuk memajukan usaha kecil mereka. Sebagian besar masyarakat yang turut aktif dalam 

PNPM ini memiliki usaha kecil warung kelontong di rumah.  

Kegiatan PNPM sangat baik untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal 

usaha kecil. Hal tersebut karena kegiatan PNPM lebih diawasi dan dibina dengan baik meski 

apabila terjadi hambatan dalam pengembalian modalnya tidak ada sanksi yang mengikat. 

Namun sanksi sosial yang menjadi konsekuensinya, misalnya apabila salah satu anggota 

kelompok pinjaman PNPM tidak membayar cicilan maka akan menjadi tanggungan bagi 

anggota lainnya dalam satu kelompok. Pada situasi tersebut orang yang bersangkutan akan 

merasa malu dan menjadi bahan pergunjingan masyarakat lain yang mengetahuinya. 



 
 

Sehingga, sanksi sosial tersebut dianggap mampu menjadi motivasi masyarakat untuk 

memenuhi kewajibannya terkait pinjaman modal yang diberikan pada program PNPM.  

Koperasi di Jatinangor berkembang cukup baik, karena pada tahun 2014 ini beberapa 

koperasi telah mencapai SHU milyaran rupiah baik koperasi yang didirikan di lingkungan 

masyarakat maupun koperasi yang didirikan di lingkungan perusahaan. Untuk koperasi yang 

ada di lingkungan perusahaan tergantung pada kemajuan perusahaan itu sendiri, artinya 

apabila perusahaan beroperasi maka koperasi juga akan berjalan. Selain itu juga tergantung 

dengan peranan manajemen perusahaan, apabila manajemen perusahaan terlalu banyak ikut 

campur dalam kepengurusan koperasi, maka koperasi itu biasanya tidak bertahan lama. 

Contoh koperasi yang ada di lingkungan perusahaan yang  aktif dan terus berkembang adalah 

Koperasi Polipin, Koperasi Kahatex, Koperasi Insan Sandang Internusa dan lainnya. 

Sedangkan koperasi yang ada di lingkungan masyarakat yang aktif dan berkembang adalah 

Koperasi Mitra Usaha, Koperasi Persatuan Wanita Cikeruh (KPWC) dan lainnya.   

Selain jenis koperasi di atas ada juga koperasi dari kelompok UMKM yaitu Koperasi 

Bina Karya dari kelompok UMKM Senapan Angin Desa Cikeuruh. Koperasi ini tidak aktif 

dan tidak menjalankan kegiatan koperasi sebagaimana semestinya. Simpanan wajib dan 

simpanan pokok yang tidak terkumpul, pengurus koperasi yang tidak bekerja sebagaimana 

tanggung jawabnya, serta RAT (Rapat Akhir Tahun) yang tidak dilaksanakan secara rutin. 

Tujuan dibentuknya koperasi Bina Karya Senapan Angin ini sebagai perlindungan hukum bagi 

para pengrajin senapan angin. Serta sebagai jembatan bantuan dana dari pemerintah. Namun, 

pada kenyataannya koperasi ini` tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.  

Pemerintah pernah memberikan dana untuk koperasi ini, namun gagal digulirkan. Dana 

hibah dibagikan per kelompok pengrajin senapan habis digunakan dan tidak dapat digulirkan 

kembali. Hal tersebut disebabkan anggapan masyarakat bahwa dana hibah dari pemerintah 

tidak perlu dikembalikan dan mental masyarakat yang kurang pemahaman terhadap tujuan 

dana hibah tersebut.   

 

2. Peran LKM dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Pada umumnya masyarakat pelaku UMKM di wilayah Jatinangor tidak banyak 

menggunakan fasilitas permodalan dari bank. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, 

antara lain: (a) Persyaratan jaminan surat tanah atau BPKB kendaraan, (b) Syarat administrasi 

yang dianggap ribet, (c) Kebutuhan UMKM yang tidak terlalu besar, dan (d) Takut tidak 

dapat mengangsur. 

Beberapa alasan di atas dianggap sebagai alasan yang paling mendasari para pelaku 

UMKM tidak memanfaatkan fasilitas kredit bank untuk membantu permodalan usahanya. 

Dengan demikian, LKM menjadi solusi yang baik untuk menfasilitasi para pelaku UMKM. 

Seperti yang telah disebutkan bahwa secara implisit koperasi ini menjadi salah satu bentuk 



 
 

penyelamatan masyarakat terhadap sistem kredit rentenir yang sangat merugikan masyarakat. 

Sehingga, dapat dilihat terkadang koperasi berlaku lunak kepada para anggotanya yang 

hendak meminjam uang. Maksudnya, aturan koperasi dilonggarkan agar masyarakat tetap 

dapat dilayani meski dalam keterbatasan. Misalnya, dalam aturan koperasi tersebut, maksimal 

jumlah peminjaman uang oleh anggota adalah 2x lipat jumat simpanan wajib dan simpanan 

pokok anggota tersebut, namun pada situasi tertentu pengurus koperasi mengijinkan 

peminjaman lebih dari jumlah tersebut guna membantu anggota dan memutarkan uang yang 

tertahan di koperasi.  Selain itu juga ketika dana pinjaman koperasi yang seharusnya dijadikan 

permodalan usaha, justru diijinkan digunakan untuk keperluan lain (konsumtif).  

Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperolah dana pinjaman, 

sehingga masyarakat tidak meminta bantuan pada rentenir. Pengurus berusaha untuk 

mengumpulkan dana dari anggota melalui simpanan wajib dan simpanan pokok, kemudian 

menggulirkan kembali ke anggota yang membutuhkan melalui bentuk pinjaman. Dalam hal 

ini, pengurus memiliki peranan penting dalam menggerakkan koperasi di masyarakat. Karena 

pada pra-koperasi yang sedang merintis, pengurus bekerja suka rela untuk kepentingan para 

anggota koperasi. 

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, masyarakat sangat memerlukan koperasi 

sebagai lembaga keuangan yang membantu perekonomian masyarakat kecil. Hal tersebut 

karena koperasi adalah lembaga keuangan mikro yang sangat longgar, tidak terlalu mengikat 

dan sangat mudah aksesnya. Namun keberhasilan dan kegagalan koperasi masyarakat 

tergantung pada SDM yang ada di dalamnya, yaitu terletak pada tujuan para pendiri koperasi 

mendirikan koperasi tersebut. Apabila tujuan penbentukan koperasi hanya untuk jembatan 

pendanaan tertentu maka koperasi itu tidak akan berdiri lama, seperti yang terjadi pada 

koperasi Bina Karya Senapan Angin Desa Cikeuruh. Koperasi hanya diperuntukkan untuk 

perlindungan hukum para anggotanya serta jembatan penyaluran dana dari pemerintah. 

Sehingga koperasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Peranan koperasi masyarakat yang sangat jelas dan nampak terlihat adalah pada 

Koperasi Mitra Usaha Desa Cisempur. Tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk 

menyelamatkan perekonomian masyarakat khususnya Desa Cisempur dalam rangka 

menghadapi perubahan yang terjadi di desa tersebut. Pabrik Kahatex yang didirikan di desa 

tersebut membuat masyarakat harus beralih pekerjaan dari buruh tani menjadi buruh pabrik 

atau lainnya. Sehingga, muncullah ide mendirikan koperasi agar masyarakat dapat mandiri 

yaitu dengan cara menjadi wirausaha kecil. Kini di sepanjang jalan Desa Cisempur dapat 

ditemui banyak toko kelontong yang pemiliknya merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha.  

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, Koperasi Mitra Usaha memiliki peran penting 

dalam pengembangan usaha kecil di desa Cisempur. Koperasi Mitra Usaha ini fokus 

mengembangkan usaha masyarakat untuk mengimbangi berkembangnya pabrik-pabrik besar 



 
 

di sekitar Desa Cisempur. Melalui kegiatan simpan pinjam yang dikelola secara disiplin dan 

teratur, kepercayaan masyarakat kian meningkat ditunjukkan dengan terus meningkatnya 

anggota koperasi yang hingga kini mencapai lebih dari 600 orang anggota. Selain itu, laporan 

koperasi yang jelas melalui RAT setiap tahunnya menambah nilai baik dari koperasi. 

Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini menyebabkan jaringan “dari mulut ke mulut” 

yang membuat koperasi ini kian dikenal masyarakat luas dan menambah jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi pada koperasi ini. 

 

3. Potensi dan Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro dalam Mendukung 

Perekonomian di Jatinangor menuju MEA Tahun 2015 

 

Koperasi memiliki peluang baik di masa depan sebagai solusi penyelamatan 

perekonomian masyarakat yang berasaskan gotong royong. Harapannya masyarakat kecil 

tidak bergantung pada rentenir dan tidak kesulitan mengakses permodalan usaha kecil. Maka 

hal itu yang sedang diupayakan para pelaku koperasi untuk mengedukasi masyarakat tentang 

keberadaan koperasi dan meluruskan anggapan bahwa koperasi sama dengan rentenir.  

Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi personal, yaitu dengan cara mengobrol dengan 

masyarakat pada saat acara perkumpulan di desa untuk mengenalkan koperasi, sistem kerja di 

koperasi dan keuntungan yang diperoleh ketika menjadi anggota koperasi.  Cara ini dianggap 

efektif oleh para pengurus koperasi, karena dengan cara ini pula koperasi-koperasi besar 

berkembang menjadi seperti saat ini yaitu Koperasi Mitra Usaha, KPWC dan koperasi besar 

lainnya.  

Bagi pra-koperasi seperti Koperasi Mandiri Jatinangor, para pendirinya memiliki 

harapan besar untuk memajukan koperasi ini agar dapat menjadi sarana bagi masyarakat 

dalam memajukan usaha kecilnya dan dapat dipasarkan sebagai ikon wisata kuliner 

Jatinangor. Para pengurus mengharapkan bahwa koperasi ini segera berbadan hukum dan 

berkembang sesuai dengan tujuan awal didirikannya untuk menyejahterakan anggota koperasi 

tersebut.  Yaitu dengan cara melakukan kegiatan simpan pinjam yang nantinya akan 

difokuskan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil di desa-desa wilayah Jatinangor. 

Terdapat banyak jenis makanan tradisional yang diproduksi oleh masyarakat desa seperti 

kecimpring, ulen, awug dan masih banyak lagi. Para pelaku UMKM ini dapat dikumpulkan 

dalam satu koperasi dan kemudian dibantu dalam permodalan usahanya. Cita-cita ke depan 

diharapkan, para pelaku UMKM ini dapat terbantu dengan adanya koperasi terutama dalam 

modal usaha dan pemasaran produknya. Sehingga produk UMKM masyarakat Jatinangor 

dapat menjadi ikon wisata kuliner Jatinangor.  

Sehingga, dengan adanya koperasi masyarakat ini memiliki peluang mengembangkan 

masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk dapat berkembang dan bersaing dengan para 

investor dari luar Jatinangor. Melalui koperasi ini, selain memperoleh permodalan, 



 
 

masyarakat juga memperoleh pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM tentang pembuatan 

kue, penulisan laporan dan keterampilan lainnya. Dengan demikian, koperasi tidak hanya 

menyelamatkan perekonomian masyarakat tetapi juga mengembangkan keterampilannya. 

Selain itu, terdapat juga permasalahan yang harus dihadapi dalam memajukan koperasi 

sebagai lembaga keuangan mikro di Jatinangor, yaitu antara lain: 

a. Peran SDM, baik sebagai pengurus maupun anggota koperasi. Dalam hal ini terkait 

dengan komitmen para pengurus dan anggota untuk terus aktif dalam kegiatan koperasi. 

Karena hambatan pra-koperasi (koperasi belum berbadan hukum) untuk berkembang 

menjadi koperasi adalah SDM-nya (terutama pengurus) yang tidak aktif mengelola 

koperasi dan “muncul-pergi”. 

b. Pra-koperasi yang bergantung pada bantuan pihak eksternal. Tidak sedikit pra-koperasi 

atau bahkan koperasi yang gugur karena ketergantungan terhadap modal bantuan dari 

pihak luar. Sementara simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota macet tidak 

terkumpul, seperti yang terjadi pada Koperasi Bina Karyawan dan pra-koperasi tingkat RT 

di Desa Cikeuruh.  

c. Tujuan pembentukan koperasi yang tidak benar. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada 

oknum yang membentuk koperasi berbadan hukum untuk dijadikan jalan agar 

mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam rangka melaksanakan program tertentu. 

d. Bantuan pemerintah yang lebih dialirkan kepada sektor perbankan dibandingkan ke LKM.  

e. Para pembina koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM tidak kompeten di bidang 

perkoperasian, sehingga tidak dapat membina koperasi-koperasi yang memerlukan 

pembinaan. 

LKM seperti Koperasi, meski memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian 

masyarakat lokal, namun eksistensi, kiprah dan sistemnya kurang kuat jika harus dijadikan 

lembaga penopang perekonomian masyarakat lokal dalam kerangka MEA.  

Dalam kondisi MEA, pasar Jatinangor bisa diakses oleh siapapun dan persaingan 

menjadi lebih terbuka. Penduduk lokal yang berusaha di Jatinangor (sebut: pengusaha lokal), 

pendatang dari luar Jatinangor namun masih domestik Indonesia (sebut: pengusaha domestik), 

serta pendatang dari regional Asia Tenggara (sebut: pengusaha regional) dapat berurun serta 

dalam roda pasar Jatinangor. Tiga kelas para pengusaha ini akan bermain dalam berbagai 

jenis usaha dengan akses dan dukungan lembaga-lembaga keuangan yang beragam. 

Dukungan lembaga keuangan ini akan hadir manakala para pemain ini menyadari tingginya 

tingkat persaingan pasar Jatinangor sehingga mereka sudah akan mulai mengumpulkan modal 

usaha sejak dari awal. Mereka tidak akan terjun bebas dalam pasar Jatinangor tanpa kalkulasi, 

terutama bagi para pengusaha domestik maupun regional.  

Kelas pengusaha domestik maupun regional akan menarik dukungan dari lembaga-

lembaga keuangan besar seperti perbankan atau saham investasi kelompok. Dana investasi 



 
 

dari bank memiliki aturan yang sudah ada dan cenderung seragam di antara satu bank dengan 

bank lainnya dan tidak akan lepas dari aturan Bank Indonesia. Sehingga resiko keuangan, 

mungkin timbul dari kelancaran atau tidaknya usaha. Namun, sistem kredit perbankan sudah 

diamankan dengan adanya jaminan sebelum awal pencairan dana investasi. Kondisi ini, 

sedikitnya mampu meminimalisir krisis pengembalian dana investasi meski kalau kasusnya 

banyak, tentu saja hal tersebut akan berakumulasi dan menimbulkan kerugian besar. Bank, 

tentu saja, akan berhati-hati mengucurkan dana investasi mereka. Di sisi lain, para pengusaha 

yang meminjam ke bank untuk modal usaha sudah pasti mengetahui resiko andaikata usaha 

mereka tidak lancar. Asset-aset berupa tanah, mobil atau rumah yang diagunkan bisa diambil 

oleh bank. Sehingga, besar kemungkinan para pengusaha ini akan meminjam dengan sehati-

hati mungkin.  

Aturan keuangan yang dibuat dalam ASEAN melalui AFMM dapat diaplikasikan 

melalui rangkaian aturan perbankan yang diakses oleh para pengusaha. Negara dapat 

melakukan audit dan mengontrol pasar melalui tata kelola perbankan, baik perbankan umum 

mapun perbankan mikro seperti bank-bank perkreditan rakyat (BPR) ataupun LKM. 

Solusi akses keuangan yang lebih mudah dan lebih bersifat kekeluargaan bisa 

didapatkan dengan melakukan investasi komunitas/kelompok. Seorang pengusaha akan 

bergabung dengan beberapa pengusaha lain dan mengeluarkan dana bersama untuk 

menjalankan usaha tertentu. Akad di awal dengan serangkaian perjanjian pasti ada. Namun, 

keuntungan dan kerugian dari sistem ini akan ditanggung bersama. Asset pun menjadi asset 

bersama. Tinggal, manajemen yang profesional yang mampu mengelola usaha bersama 

tersebut menjadi kunci keberhasilan. Kelompok atau komunitas ini bisa berupa hubungan 

pertemanan, komunitas hobi maupun hubungan keluarga.  

Investasi kelompok seperti ini, mudah didapatkan, tetapi sifatnya dana investasi yang 

mudah menghilang. Terlebih, akuntabilitasnya akan sangat sulit diaudit dan dikalkulasi oleh 

negara. Proteksi negara terhadap dana investasi seperti ini sangat lemah. Semua perjanjian 

yang dibuat menjadi kewenangan kelompok atau komunitas tersebut. Tata aturan AFMM 

sangat sulit diterapkan bagi investasi kelompok jenis ini.  

Koperasi, secara umum, identik dengan investasi kelompok. Dengan berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar koperasi di Jatinangor, permasalahan dalam 

sistem koperasi adalah tidak terhubungnya sistem koperasi dengan sistem keuangan 

perbankan secara langsung, sehingga berbagai aturan keuangan ASEAN tidak dapat 

memproteksi aliran keuangan dalam koperasi. Sifat sistemnya yang mengedepankan 

kekeluargaan riskan untuk tidak mampu menahan krisis. Dan manakala koperasi ini pailit, 

yang kemudian bubar, maka permasalahan krisis tidak mampu diatasi. Namun, negara akan 

kesulitan mengejar siapa yang bertanggungjawab terhadap pengembalian dana investasi yang 

telah dikeluarkan.    



 
 

Meski demikian, MEA merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Jatinangor. 

Masyarakat dan pengusaha Jatinangor, baik pengusaha lokal, domestik maupun regional bisa 

saling berkompetisi secara sehat. Dan pengusaha lokal bisa membuka diri dan memanfaatkan 

keterbukaan pasar Jatinangor dengan adanya MEA. Hanya saja, perlu persiapan lebih baik 

lagi. Pertama, koperasi tetap bisa menjadi lembaga keuangan mikro yang mendukung 

perekonomian masyarakat menengah dan kecil dalam pasar Jatinangor dengan syarat, sistem 

keuangan koperasi terafiliasi langsung dengan sistem perbankan nasional. Dengan kata lain, 

kinerja koperasi di bawah pengembangan dan pembinaan perbankan. Dengan afiliasi ini, 

negara akan mampu mendeteksi dan melakukan proteksi manakala terjadi kemacetan-

kemacetan aliran finansial. Sistem koperasi pun akan menjadi lebih kuat karena didukung 

oleh dana negara. Kedua, diperbanyak cabang-cabang bank baik bank umum maupun bank 

perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit ke UMKM dengan mempermudah mekanisme 

penyalurannya. Ketiga, adanya pembinaan dan pelatihan bagi para UMKM dari dinas terkait 

dengan melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di Jatinangor.  

 

SIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah diuraikan dapat disimpulkan, 

sebagai berikut: 

a. LKM yang mudah ditemui di Jatinangor adalah LKM yang berbentuk koperasi. Terdapat 

46 koperasi berbadan hukum yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, dan 16 

koperasi diantaranya yang aktif melaporkan RAT-nya setiap tahun per Juni 2014. 

b. Selain tujuan yang tercantum dalam UU Perkoperasian, terdapat tujuan laten dari 

dibentuknya koperasi di masyarakat yaitu untuk menyelamatkan masyarakat dari rentenir. 

Sejalan dengan tujuannya, koperasi yang terdapat di Jatinangor berperan aktif dalam 

membantu masyarakat dalam permodalan usaha kecil, meskipun pada praktiknya berlaku 

pula peminjaman dana untuk keperluan konsumtif.  

c. Potensi LKM di Jatinangor khususnya koperasi mengarah pada pengembangan 

masyarakat pelaku UMKM yang nantinya dapat menjadi ikon wisata di Jatinangor, 

contohnya seperti ikon wisata kuliner khas Jatinangor, seiiring dengan perkembangan 

Jatinangor sebagai tempat wisata edukasi dan wisata budaya. 

d. Permasalahan koperasi yang dihadapi saat ini adalah permasalahan SDM, yaitu pertama 

SDM pengurus dan anggota koperasi terkaitnya komitmennya membentuk koperasi, 

kedua SDM pembina koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM yang tidak kompeten 

dalam bidang perkoperasian. Selain, terdapat masalah berkaitan dengan bantuan 

pemerintah yang lebih dialirkan kepada bank, bukan kepada LKM dan Koperasi. 
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