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Tulisan sandyakala koperasi yang dimuat pada media (12/7) yang baru lalu, ternyata mendapat

banyak respon yang berbeda. Ada yang mengatakan saat ulang tahun (ultah) sebaikya mengucapkan

dirgahayu bukannya sandyakala, yang bermakna kerutuhan. Namun ada pula yang mengatakan,

sebuah langkah tepat di saat orang menoleh dan memperhatikan koperasi karena tengah berultah,

saat itu ada yang menyadarkan bahwa koperasi saat tengah diperlakukan tidak adil. Teman lain

berseloroh, perlu dibudayakan saat kita berultah untuk membaca talkin, bukan menyanyikan lagu

Happy birth day, supaya kita sadar hidup kita akhirnya mau kemana.

Apapun komentar itu, dan apapun latar belakang serta motivasinya. Komentar itu layak dihargai.

Yang paling penting, semua komentator itu membenarkan isi tulisan itu.

Ada dua kehidupan dalam koperasi saat ini. Koperasi di lingkungan elit, yang koperasi dimaknai

sebagai jargon dan retorika politik yang bermuara pada diterimanya piagam penghargaan saat hari

koperasi tiba, walau sebenarnya ia sendiri tidak paham mengapa harus menerimanya. Itu terucap

dari seorang kepala daerah pada saya. Tapi lumayanlah momentum itu bisa diabadikan dan menjadi

pajangan baliho kota. Sementara di sisi lain, koperasi dalam kehidupan masyarakat kecil khususnya

di pedesaan tetap berjalan dengan kesahajaannya. Mereka tetap merindukan koperasi sebagai solusi

dari himpitan kesulitan hidupnya. Mereka mengumpulkan uang recehan untuk ditabung dan

dipinjamkan diantara mereka. Disaat hari koperasi yang lalu, fenomena koperasi seperti yang

terakhir itu, saya lihat sendiri di suatu desa, kelompok ibu-ibu membudidayakan beberapa jenis

tanaman di lahan kelompok dengan sedikit dana yang mereka kumpulkan, alhamduliah walau baru

dua tahun sudah terihat hasilnya. Saat ditanyakan kepada pejabat daerah yang menangani koperasi,

ternyata belum tahu kebeadaan kelompok itu.

Koperasi konvensional yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat ternyata masih banyak. Hidup,

berkembang, dan melayani tanpa gembar-gembor dan bersih dari keprdulian birokrasi. Koperasi

seperti inilah yang tidak akan mati. Dan tetap dibutuhkan sebagai bagian dari solusi yang dihadapi

oleh masyarakat. Apakah koperasi harus tetap konvensional dan skala kecil? Kecil dan besarnya

koperasi bukan sebuah sebab melainkan akibat. Di banyak negara koperasi bisa mengelola usaha

dengan skala besar. Kalau kita mau jernih melihat, dalam praktik bisnis kita dalam skala besar atau

menengah, banyak yang telah memegang prinsip koperasi walaupun bentuk formalnya bukanlah

koperasi. Bagi kelompok esensialis maupun nominalis, koperasi tidak akan mati dan berakhir tragis.

Pada kesempatan seminar nasional Harkopnas tahun ini, yang dilaksanakan di kapal perang

Nusanive-973, Menteri Koperasi dan UMKM dalam pidatonya berseloroh agar saya menjawab

mengapa seminar kali ini dilakukan di kapal perang? Pada kesempatan sebagai pembicara, saya

menjawab pertanyaan itu. Bahwa saat perang dingin usai, peperangan dunia tidak lagi

membutuhkan alat perang pembunuh masal seperti yang lalu, tapi yang kita butuhkan adalah

perkuatan kelembagaan ekonomi masyarakat agar bangsa dan negara dalam kancah persaingan

dunia bisa dihormati dan berdaulat. Dalam konteks itulah, perlu diwacanakan tentang pentingnya

revitalisasi koperasi yang dimulai dengan perubahan mindset koperasi. Dengan tetap

mempertahankan jati diri koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bisa tumbuh pada

berbagai skala dan kegiatan ekonomi. Dalam waktu lain saat acara dialog harkopnas di TVRI



bersama Menteri KUMKM dan Komisi VI DPR RI, juga saya sampaikan pentingnya revitalisasi

koperasi, dengan tiga skenario besar. Yakni regulasi yang berpihak, pendidikan koperasi yang

mampu menjawab kebutuhan kekinian koperasi, dan pencitraan baru koperasi.

Jabar di masa lalu merupakan representasi koperasi nasional. Sehingga banyak even atau simbol

serta pilar koperasi di canangkan disini. Walau ada sebuah keprihatinan tersendiri saat Menteri

KUMKM berpidato saat harkopnas yang lalu, beliau menyebut koperasi yang maju seperti Kospin di

Pekalongan, koperasi Guru di Jakarta dlsb. Tidak ada satu pun koperasi yang disebut itu berasal dari

Jawa Barat. Saya yakin bukan tidak ada, tetapi belum sempat terkomunikasikan secara baik saja

kepada beliau. Karena perhatian beliau kepada Jabar sebenarnya sangat besar. Saat ini tercatat

22.000 koperasi di Jabar, atau 12% dari populasi koperasi secara nasional. Dan menurut catatan

Bank Jabar Banten terdapat lebih dari 300 koperasi yang sehat di Jabar ini. Bila data ini

dikembangkan dengan info serupa dari bank lain tentu memberi makna yang besar untuk mngawali

revitalisai koperasi. Walau tentu saja tidaklah terlalu tepat, bila hanya menggunakan definisi sehat

dengan berpatokan pada data perbankan. Tapi dari pada tidak ada, apa boleh buat. Esensinya adalah

kuatnya keyakinan kita bahwa sebenarnya Jabar memiliki potensi luar biasa untuk memulai program

revitalisasi koperasi ini secara nasional.

Revitalisiasi koperasi perlu komitmen semua pihak. Kunci pentingnya adalah perkuatan gerakan

koperasi sebagai elemen internal yang strategis. Fungsi dekopinwil adalah melakukan advokasi,

edukasi, dan fasilitasi patut diakui saat ini belumlah berjalan optimal, namun peting dalam skema

riviatlisasi ini. Normatifnya lembaga ini digerakan oleh potensi anggota sebagai KADIN atau

organisasi sejenis, namun bila faktanya justru anggota dekopin yang menjadi sasaran revitalisasi,

maka menyerahkan daya hidup organisasi kepada anggota sungguhlah tidak bijaksana.

Pesta telah usai tugas kita bukan semata menunggu bulan juli tahun depan, untuk kembali berkeluh

kesah sambil menebar harapan tentang hari esok koperasi yang lebih baik tanpa mengerjakan

sesuatu yang berarti. Walau bagaimana pun presiden telah menyampaikan komitmen revitalisasi

terhadap koperasi, apakah akan disikapi dingin-dingin saja seperti yang sudah-sudah. Tentu saja

harapannya tidak seperti itu, semua komponen sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing

memainkan peran berarti. Serta seyogyanya semua pihak mengembangkan semangat bersinergi

dengan didasari oleh saling percaya dan kesediaan untuk berbagai merupakan modal penting bagi

revitalisasi koperasi. Bukankah sinergi adalah muara dari kerjasama dan itu ruhnya koperasi yang

sebenarnya? Wasalam.
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