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Wanita cenderung berpotensi lebih miskin dari laki-laki. Hal itu dibuktikan dengan

penduduk miskin di Jawa Barat lebih banyak wanita ketimbang pria. Dan itu terjadi baik di

perdesaaan maupun perkotaan. Demikian pula jumlah pengangguran di kelompok ini lebih

besar ketimbang pria. Tidak kurang dari 6 juta wanita menjadi kepala rumah tangga miskin

dengan pendapatan rata-rata dibawah Rp 10,000 per hari. Ini ironis dengan data yang lain,

yang membuktikan justru wanita pekerja yang ulet, rajin, dan produktip. Kenyataan itu

sebenarnya hampir merata di negara-negara miskin di dunia.

Menurut Marhaeni (2009) di Afrika Timur, misalnya, perempuan menghabiskan waktu 16

jam per hari untuk menyelesaikan pekerjaan ketimbang laki-laki yang hanya 8 jam. Di

Pedesaan Jawa, perempuan harus bekerja 11 jam per hari, sedang laki-laki delapan jam per

hari (Nag, White dan Peet, 1978; Birdsall dan McGreevey, 1983: 5). Di pedesaan Bostwana,

kalau perempuan harus bekerja sekitar tujuh jam per hari, laki-laki cukup lima jam per hari

(Mueller, 1979; Birdsall dan McGreevey, 1983). Tidak sedikit perempuan yang menjadi aktor

ekonomi informal dan menjadi mediator dalam perekonomian (Bemmelen, 1992). Saat krisis

ekonomi di tahun 1998, yang diwarnai oleh banyaknya PHK di kalangan tenaga kerja laki-laki,

menyebabkan kaum perempuan tampil menjadi penyelamat hidup keluarganya, mereka

melakukan kerja apa saja asal bisa bertahan hidup, menjadi TKW, jualan makanan, menjadi

tukang cuci, menjadi buruh di pabrik-pabrik dan pekerjaan lainnya, namun jerih payah mereka

tetap belum diakui sebagai nafkah utama melainkan hanya nafkah tambahan.

Tidak hanya dari waktu kerja, dari sisi hasil pun cukup baik. Di AS pengusaha

perempuan mampu mempekerjakan kurang lebih 9,2 juta orang dengan omzet penjualan

mencapai $1,15 triliun per tahun. Jumlah itu meningkat 37% diantara tanu 1997 dan 2002 (Ane

Stuart dalam Zimmerer 2005,16). Demikian pula di Indonesia, merk dagang seperti jamu

Nyonya Meneer, ayam goreng Soeharti, Dodol Garut Hj. Djubaedah, gepuk Ny. Yong dan

banyak yang lainnya; menunjukan eksistensi perempuan dalam berusaha.

Ironisme antara kemiskinan dan produktivitas wanita telah banyak dikaji orang, diketahui

penyebabnya adalah adalah budaya Patriarki. Yakni budaya yang cenderung menomorduakan

wanita. Demikian disimpulkan memang persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar

persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan perempuan miskin adalah

persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan



gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan

perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Banyak hal yang terkait dengan ekonomi

yang menyebabkan perempuan tak diakui perannya karena kiprahnya hanya di seputar

ekonomi keluarga dan rumah tangga. Masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika

mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena dianggap itu hanya kerja main-

main bukan kerja yang prestisius, seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki.

Koperasi Wanita

Pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bagi Prof. Mohammad Yunus dan Grameen

Bank dari Bangladesh memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi negara-negara di

dunia, termasuk Indonesia. Salah satu pembelajaran menarik adalah linearnya eksistensi

Grameen Bank dengan kenyataan sebagian besar nasabah yang dilayaninya adalah kaum

perempuan. Demikian pula halnya, koperasi-koperasi wanita, atau koperasi yang dikelola oleh

wanita, di Jawa Barat jauh lebih unggul dibandingkan dengan koperasi yang dikelola oleh kaum

pria, atau pun campuran. Sederhananya, koperasi bisa menjadi jalan keluar untuk

masalah kemiskinan setidak-tidaknya di Jawa Barat.

Koperasi pada dasarnya organisasi yang menyisyaratkan kemandirian. Asumsinya,

koperasi akan, dapat, dan harus berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya,

berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal

mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Faktanya selama ini, baik koperasi yang berhasil

maupun koperasi yang mengalami kegagalan, lebih banyak disebabkan oleh kerapuhan internal

organisasi. Artinya, koperasi yang hanya menggantungkan diri dari program pemerintah sangat

sulit bertahan lama.

Dengan asumsi itu, ditemukan tiga masalah penting dalam pembangunan koperasi

(Rully Indrawan, 2006), yakni pertama, adanya kesamaan kepentingan ekonomi dari para

angotanya anggota. Kedua, tersedianya pengurus yang memiliki motivasi kuat dan serta

sanggup amanah. Serta ketiga, tersedianya manajemen profesional. Untuk masalah kesatu

dan kedua, saya beranggapan justru hal itu menjadi kekuatan untuk berkembangnya koperasi

wanita sampai saat ini.

Bila pijakan kita untuk mengembangkan koperasi wanita berangkat dari perbaikan

manajemen, maka intervensi seperti apakah yang harus dilakukan oleh para pemangku

kepentingan guna mengembangkannya. Sehingga pada gilirannya koperasi wanita bisa menjadi

solusi atas masalah kemiskinan di lingkungan wanita ini. Patut diakui, kelompok professional

sekalipun ia wanita, belum begitu tertarik untuk terjun menangani sebuah koperasi wanita. Bila



pun saat ini ada, itu tidak berjalan secara sistimatis alias kebetulan saja. Maka hemat saya ada

beberapa langkah itu.

Pertama, pentingnya pengembangan keterampilan manajerial bisnis koperasi di

lingkungan kader-kader koperasi wanita yang ada saat ini. Maupun kepada kelompok non-

anggota yang memiliki interest khusus menangani bidang ini. Berbagai pihak yang memiliki

keperdulian, dan memiliki kewenangan serta kesangupan, untuk mendanai program pendidikan

dan pelatihan seperti ini ada baiknya direncanakan skim khusus. Baik yang bersifat pre-service

training maupun in house training.

Kedua, pencangkokan manajemen di koperasi yang telah berkembang maju atas

inisiatif dan mediasi dari pemerintah. Banyak bukti yang mendukung, personal yang memiliki

pengalaman empiris pada aktivitas usaha sejenis lebih mampu mengembangkan dirinya dalam

mengelola usahanya sendiri.

Ketiga, mengembangkan focus program (single purpose) untuk memperkecil resiko

usaha. Gerakan “One Cooperative One Product” (OCOP) yang diilhami oleh Oita Prefecture di

Japan, kemudian ditiru di Thailand dengan “One Tambon One Product (OTOP), tampaknya

dapat memperkecil berbagai keterbatasan keterampilan manajemen. Tujuan program ini focus

pula untuk membangun keunikan dan comparative advantage, membuka jejaring, dan

sumberdaya yang terkonsentrasi.

Berkembangnya koperasi wanita diharapkan bukan saja memotong jalur kemiskinan di

lingkungan wanita saja. Namun senyatanya kita telah mulai menanamkan jiwa wirausaha di

lingkungan generasi yang akan datang, sekaligus kita pun telah melakukan estafeta nilai-nilai

berkoperasi melalui media keluarga. Penanaman wirausaha serta koperasi melalui lembaga

pendidikan sebagaimana yang dilakukan saat ini, harus diakui sulit berhasil. Kita membutuhkan

lebih dini lagi dan lebih nyata.
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