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Menyikapi selalu tidak masuknya Indonesia dalam G300 Cooperatives. Pihak kementerian telah

menetapkan lima (5) koperasi yang mewakili penjenisan koperasi yang tersebar di seluruh tanah air;

untuk dibina, dan didukung agar dapat masuk rangking ICA dalam G300 coperatives tersebut. ICA

yang telah melakukan perankingan terhadap kinerja gerakan koperasi sedunia sejak tahun 2007,

akan melakukan penilaian serupa dalam waktu dekat ini. Pihak kementerian KUMKM berharap

tahun 2013, ada koperasi Indonesia yang masuk jajaran 300 koperasi bergengsi itu. Rangking

pertama untuk G300 katagori negara maju saat ini diduduki oleh Crédit Agricole Gorup (Perancis)

dengan penghasilan 103,58 (USDbil)/tahun. Dan rangking terakhir (300), adalah Floraholand

(Belanda) dengan penghasilan 0,54 (USDbil)/tahun. Sedang untuk katagori negara berkembang, Caja

Popular Mexicana dari Mexico dengan menggeser kedudukan Communication Authority of Thailand

Saving and Credit coop Lmtd (Thailand) yang menduduki ranking terbaik tahun sebelumnya.

Salah satu dari lima koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, adalah KPSBU Lembang yang saat

ini memiliki aset sekitar 300 miliar rupiah. Sementara koperasi terbesar di Indonesia saat ini adalah

Kospin Jasa pekalongan dengan aset sekitar 1,35 triliun rupiah. Diantara itu, banyak sekali koperasi

pada umumnya bergerak di bidang perkreditan. Yang menarik adalah mencuatnya koperasi Guru

Jakarta dengan aset mendekati angka satu triliun. Koperasi ini tidak masuk ke dalam koperasi yang

dipromosikan untuk G300.

Namun ada hal yang menarik perhatian kita, yakni fakta populasi guru Jawa Barat jelas lebih besar

ketimbang DKI. Sementara fakta lain menegaskan, sebagian guru Jabar pada umumnya adalah

anggota koperasi. Koperasi ini sejak lama eksis, sebelum ada intervensi perbankan yang memasuki

pasar mereka. Dengan demikian besar sekali potensi koperasi lingkungan pendidikan ini untuk

menjadi raksasa ekonomi nasional. Malah saja bila asumsi-asumsinya terpenuhi, bukan hal yang

tidak mungkin bisa masuk ke dalam 300 koperasi raksasa dunia. Saat ini populasi guru Jabar sekitar

500.000 orang. Bila setiap orang punya simpanan rata-rata satu juta rupiah. Maka modal internal

bisa mencapai 500 milyar rupiah. Bila simpanan itu berkembang dalam jumlah yang sama maka

dalam tiga tahun, sudah melebihi jumlah aset koperasi terbesar Indonesia. Diikuti dengan kegiatan

usaha, khususnya simpan pinjam, maka dipastikan koperasi kaum pendidikan mampu masuk kelas

dunia.

Hitungan ini akan menjadi tambah luar biasa bila koperasi ini melibatkan peserta didik. Pelibatan

peserta didik dalam perkoperasian memiliki nilai intangible benefit untuk kehidupan perkoperasian

di masa depan. Dan bila masuk dalam skema bisnis, maka pembiayaan koperasi melesat lebih luar

biasa dengan populasi masyarakat persekolahan mencapai 10 juta orang, dengan rata-rata simpanan

peserta didik Rp100.000. Maka modal internal bertambah satu triliun rupiah.

Prasyarat untuk mewujudkan mimpi itu, adalah (a) mensinergikan manajemen koperasi yang ada

saat ini, (b) dukungan regulasi untuk mendukung kepastian pasar tradisional mereka, (c)

kemampuan manajemen untuk mengelola bisnis yang melibatkan 10 juta orang. Prasyarat itu tidak

akan terlalu sulit bila pemprop terlibat dalam proses pengintergasian tersebut. Manfaatnya bukan
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semata untuk masuknya koperasi Jabar sebagai koperasi raksasa dunia. Hal ini pernah disampaikan

kepada Gubernur, tampaknya direspon positif. Semoga penghargaan Satya Lencana Pembangunan

bagi Gubernur Jabar menjadi momentum awal membangun raksasa koperasi di Jawa Barat. Semoga


