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Menyimak uji publik terhadap lima pasangan cagub minggu malam dalam bidang ekonomi,
terlihat benar, sebagaimana yang sering penulis ungkap dalam beberapa tulisan, bahwa dalam
lima tahun terakhir ini banyak permasalahan ekonomi yang mencuat dan berimbas pada tingkat
kesejahteraan masyarakat. Dari mulai tingkatan makro, seperti menurunnya kontribusi PDRB
Jabar terhadap ekonomi nasional, beralihnya lahan pertanian ke industri manufaktur yang
belum mendongkrak daya beli masyarakat. Ataupun perdebatan tentang data APK, sebagai
penyebab redahnya produktivitas pekerja Jabar. Sampai pada tataran yang lebih mikro, yakni
sulitnya akses permodalan bagi UMKM, serta parahnya kondisi infrastruktur yang menyulitkan
pemasaran hasil produksi masyarakat. Sebenarnya banyak yang belum terungkap dalam dialog
tersebut, misalnya bagaimana birokrasi dan regulasi, serta kebijakan fiskal yang belum
berpihak benar kepada daya saing pelaku usaha di Jabar.

Namun dari sekian banyak masalah yang belum terungkap, yang menarik perhatian penulis,
adalah pengungkapan kedudukan koperasi dalam usaha meningkatkan daya saing ekonomi
Jabar. Sejauh ini sebagian besar rakyat Jabar hidup di sektor primer, dan sektor ril skala mikro
dan kecil, yang membutuhkan pasokan permodalan dan sistem tata niaga di tengah ancaman
kerontokan dalam era pasar bebas. Sebagaimana diungkap oleh dua kandidat pasangan, yakni
pasangan Paten (Rike dan Teten) yang mempersoalkan usaha perbaikan kesejahteraan petani.
Demikian pula Dede Yusuf (berpasangan dengan Lex Laksamana) yang mengungkapkan
pentingnya daya saing sektor ril melalui perbaikan kelembagaan ekonomi. Sayang tidak semua
calon membicarakan ini dengan mendalam, karena waktu dan teknis dialog, bila pun ada hanya
sebatas retorika belaka.

Membicarakan koperasi dalam konstelasi ekonomi Jabar sangat strategis, mengingat masalah
pembangunan di Jabar yang menonjol adalah (a) ketimpangan distribusi pendapatan, (b)
lemahnya kelembagaan ekonomi akar rumput, (c) kurangnya dukungan teknis terhadap kinerja
UMKM, (d) lemahnya pasokan sektor hulu, dan (d) harmonisasi pelaku ekonomi dalam dan
antar skala. Jujur saja dalam lima tahun terakhir ini kondisi koperasi Jabar mengalami degradasi
luar biasa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif populasi koperasi dan
anggota di Jabar sebanyak 12,5% dari populasi nasional, namun yang benar-benar berjalan saat
ini sangat sedikit. Selain koperasi fungsional, tidak sedikit yang aktif justru koperasi yang
beroperasi sebagai renternir. Kemudian secara kualitatif, dari 100 koperasi besar nasional yang
dipublikasikan oleh pihak kementerian KUMKM dalam tahun terakhir ini, hanya empat (4)
koperasi saja yang berasal dari Jabar, atau 4% saja. Rangking terbaik yang diraihpun berada
pada posisi 10. Total aset dari empat koperasi Jabar itu, sebesar Rp848 miliar hampir sepadan
dengan rangking ke 6, yakni Kopdit Pancur Kasih, Pontianak, dengan aset Rp1.097 miliar. Ini
benar-benar memprihatinkan.

Perhatian yang lemah terhadap daya hidup koperasi di Jabar terlihat pada dukungan
terhadap upaya revitalisasi KUD. Sebagaimana kita ketahui, patut diakui bahwa KUD di masa
lalu, pernah cukup efektif mendorong peningkatan produksi di subsektor pangan, khususnya
melalui program penyaluran prasarana dan sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan dan
RMU) kepada petani. Demikian pula peranannya dalam sistem distribusi pangan melalui
pemasaran gabah atau beras untuk kepentingan para anggota. Seiring dengan perubahan dalam
kondisi sosial politik yang terjadi, serta diperparah oleh masalah manajerial internal. Peran itu
semakin memudar belakangan ini. Berkenaan dengan posisinya yang penting dalam sistem
ketahanan pangan kita, khususnya dalam menyelamatkan nilai tambah usaha tani untuk para
petani; kurang lebih 9 provinsi telah melakukan langkah untuk merevitalisasi KUD. Ini sebagai
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tindak lanjut dari hasil Rakortas Kementerian KUMKM di Mataram tahun 2012, yang telah
menggariskan tiga hal strategis untuk merevitalisasi KUD, yakni (a) pemutihan KUT, (b)
mengkaji ulang Inpres 18 tahun 1998, (c) merumuskan dasar hukum yang mampu mengikat
semua pihak yang terlibat. Usaha revitalisasi KUD membutuhkan sokongan aktif semua pihak
berupa kebijakan yang memiliki karakteristik, (a) membangun citra baru, (b) mediasi antar
sektor, (c) sistem pendidikan dan latihan yang bermutu, (d) sistem insentif profesional, (d)
infrastruktur umum untuk mendukung usaha, dan (e) pembiayaan dan penguatan kelembagaan
di tingkat unit. Puskud Jabar sejauh ini telah menggeliat, namun sokongan dari pemerintah
daerah belum terlihat jelas. Padahal sekali lagi penulis tekankan, tidak pernah tuntas
membicarakan sistem ketahanan pangan yang tangguh, demikian pula mengurangi angka
kemiskinan pedesaan, bila sistem kelembagaan ekonomi pedesaan ini tidak diagendakan dalam
visi dan misi pimpinan propinsi.

Peran koperasi semakin bernas lagi saat ini, kita merasakan dampak dari pemberlakukan
ACFTA. Usaha mikro dan kecil kita mulai jalan tersaruk-saruk menghadapi gempuran produk
Cina. Produk Cina yang sarat dengan dukungan suku bunga yang ringan serta infrastruktur yang
memadai tampak lebih berjaya di pasar lokal kita. Kecenderungan rontoknya usaha mikro dan
kecil akan semakin jelas saat pasar bersama ASEAN, tahun 2015, diberlakukan. Suka atau tidak
suka banyak yang harus kita siapkan untuk memperkuat daya saing mereka. Antara lain adalah
dengan memperkuat konektivitas antar pelaku usaha di skala itu, serta membangun sinergitas
usaha lewat bangun jaringan kerjasama usaha. Dan koperasi merupakan jawaban paling
rasional untuk itu. Pola seperti tu dikembangkan di berbagai negara, sehingga pelaku usaha
kecil, lazimnya di sektor agri bisnis, banyak terbantu. Karena itu pula raksasa bisnis koperasi di
Jepang, Perancis, Belanda, AS, Denmark dan lain sebagainya bisa memberikan kontribusi
signifikan kepada ekonomi nasionalnya. Saya tidak akan bosan-bosan mengatakan bahwa
fenomena ini sangat mungkin pula dijalankan di Jabar, bila kepentingan kita hanya satu, yakni
kesejahteraan rakyat.

Semoga pada waktu yang tersisa ini, para kandidat dengan kelapangan dada serta
bermaksud untuk benar-benar perduli dengan ekonomi rakyat, memasukan revitalisasi
koperasi dalam agenda kerjanya dalam lima tahun mendatang. Karena dari sanalah senyatanya
salah satu pintu masuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini masih
lemah.Wassalam.


