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Pengesahan undang-undang koperasi pengganti UU no 25 tahun 1992 oleh DPR RI, pada
tangal pertengahan bulan lalu, bersamaan dengan pengesahan undang-undang tentang pangan;
memberi harapan baru. Sekaligus memberi sinyal kepada bangsa ini bahwa kedua hal ini harus
segera dibenahi, bila tidak ingin bangsa ini terperoksok pada masalah yang sangat mendasar, dan
itu dimulai dari pemutakhiran payung hukumnya.

Salah satu akar masalah krisis pengan yang dialami oleh bangsa kita saat ini, adalah
lemahnya kelembagaan ekonomi pedesaan yang pada akhirnya berdampak pada kecenderungan
produksi, sekaligus lemahnya sistem distribusi. KUD di masa lalu, dengan kelemahan yang tentu
saja ada, berhasil memainkan peranan itu. Setidak-tidaknya, KUD menjadi lembaga perantara
bagi petani untuk mendapatkan kredit pertanian melalui perbankan mikro pedesaan, penyaluran
sarana produksi pertanian (saprodi), pengolahan hasil pertanian dan pemasarannya. Sebagai
salah satu contoh efektifitas KUD dalam mendukung ketahanan pangan, tahun 1982 KUD
berhasil dalam pengadaan beras sebanyak 1,9 juta ton, setara dengan kemampuan pengadaan
beras Bulog saat ini.

Ketika krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi dan politik menimpa tahun 1998, KUD
dan pada umumnya koperasi, menjadi bandul pengaman ekonomi nasional yang sangat
bermakna. Namun fenomena ikutan pasca krisis ekonomi yang berimbas jauh pada krisis politik,
menyebabkan eksistensi KUD medapat tekanan eksternal dan internal yang cukup berat.
Tekanan internal dimulai dengan timbulnya kecenderungan degradasi simbol-simbol politik orde
baru tanpa melihat esensi peran dan hasil yang dicapai. Kemudian diikuti dengan permasalahan
mis komunikasi pembangunan yang mengorbankan banyak kader KUD tangguh sebagaimana
pada kasus KUT. Bila dikaji lebih cermat, permasalahan tunggakan KUD tidak semuanya mutlak
kesalahan KUD. Banyak hal yang membuat KUD harus menerima dampak, antara lain
pembekuan aset oleh perbankan.

UU dalam Mainstream Ekonomi

Masih terdengar sampai kini bahwa undang-undang (UU) koperasi yang baru disyahkan ini
lebih condong pada mainstream ekonomi dan keluar dari pakem ekonomi konstitusional. Tidak
kurang dari Prof.Dr.Sri Edi Swasono yang men-sms untuk mengajak penulis mengkritisi ulang
UU ini. Tentu saja penulis sangat menghargai dan hormat terhadap pandangan seperti itu.
Namun realitas ekonomi serta kesepahaman yang dilakukan oleh koperasi dua lewat kongres
internasionalnya yang terakhir, menyebabkan penulis sulit menyalahkan bila koperasi harus lebih
adaptif dengan kondisi ekonomi yang berkarakter sistem pasar. Fenomena terbawanya koperasi
dalam mainstream ekonomi ini di gunakan pula dalam menetapkan 300 Global koperasi sejak
tahun 2007 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, sejauh ini koperasi kita belum ada satu pun
yang masuk daalam jajaran koperasi terhormat itu. Dan kita harus mengakui kekalahan dari
Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Nigeria dan Bangladesh; padahal dari banyak segi
semestinya.tidak perlu terjadi.
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Koperasi dalam UU Koperasi tahun 2012 memiliki muatan ekonomi mikro lebih tegas.
Koperasi dilihat sebagai perusahaan modern dengan pemisahan kekayaan anggota sebagai
modal. Hal ini sebagaimana diungkap pada pasal 1. Ini menghindari ambigous (ketidakjelasan)
dalam tataran praktis, yang selama ini berlangsung. Selama ini koperasi dipahami sebagai
organisasi sosial atau charity. Ada beberapa hal yang penulis catat sebagai kekuatan potensial
untuk kebangkitan koperasi.

Pertama, dari aspek permodalan, ada perubahan yang bersifat mendasar, dan bersifat

praktis (terminilogi). Hal yang mendasar adalah dimungkinkannya mengakses modal penyertaan

dari bukan anggota dalam bentuk saham, walau hal ini dilakukan secara bertahap. Ini bisa

merubah struktur modal statis yang selama ini terjadi. Sementara, dari sisi praktis, ada

penggunaan istilah yang disesuaikan dengan kecenderuingan pembiayan modern. Ini baik untuk

menciptakan citra baru bagi koperasi.

Kedua, dari aspek pendirian, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan disahkan oleh Menteri. Dengan demikian status
koperasi secara hukum lebih kuat. Hal ini memungkinkan koperasi tidak dianggap cacat hukum
bila harus berhadapan dengan mitra kerja seperti selama ini.

Ketiga, dari aspek keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pengguna jasa Koperasi. Ini
sangat baik untuk menghindari anggota yang hanya menjadi “penumpang gelap” yang hanya
menggunakan koperasi sebagai alat kepentingan. Jumkah menjadi tidak penting, yang penting
adalah, anggota benar-benar pihak yang memiliki kaitan usaha dengan koperasi. Namun
walaupun demikian, masih dimungkinkan adanya keanggotaan yang bersifat luar biasa (pada
koperasi Primer). Anggota Luar Biasa dalam Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum dan bersedia
menggunakan jasa Koperasi tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai
Anggaran Dasar Koperasi.

Keempat, aspek Usaha lebih terbuka. Pasal 77 mengatur usaha koperasi: (a) koperasi
konsumen; (b) koperasi produsen, (c) koperasi simpan pinjam; dan (d) koperasi jasa. Penetapan
empat kegiatan usaha ini, koperasi diharapkan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya.
Dengan pengaturan Koperasi Simpan Pinjam sangat ketat. Antara lain, wajib memperoleh izin
usaha dari Menteri, sikap hati-hati ini diharapkan dapat mengatasi praktik renternir berkedok
koperasi. Tidak kurang dari 10 pasal (pasal 80-91) untuk menjamin masyarakat dari kerugian
penipuan berjenis ini.

Namun akhirnya apakah UU ini benar-benar membawa berkah atau tidak, bagi kehidupan
masyarakat ekonomi lemah sangat tergantung pada komitmen semua pihak. Buah demokratisasi
yang kita jalankan saat ini, adalah hilangnya koordinasi dan keampuhan regulasi yang
ditetapkan secara terpusat. Format pemerintahan yang berciri otonomi daerah tidak memberi
jaminan bahwa perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk daya hidup koperasi tidak
bersifat serta merta. Sangat tergantung pada komitmen penyelenggara negara di berbagai
tingkatan. Ini dibuktikan dengan Kepres nomor 6 tahun 2011, atau Perda 10 tahun 2010 yang
mengatur koperasi di Jawa Barat; memberi kesan regulasi akhirnya sangat tergantung pada the
man behind the gun. Momentum perubahan kepemimpinan daerah pada semua tingkatan di Jawa
Barat diharapkan membawa angin segar dan komitmen yang lebih jelas lagi. Semoga.


