
UMKM JABAR:

STAGNAN DI TAHUN 2012 DAN BERHARAP DI TAHUN 2013

Rully Indrawan1

Saat ini peran Koperasi dan UMKM dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat

(jabar) sangat besar. Dengan jumlah UMKM sebanyak 8.214.262 unit dan menyerap 13.911.531

orang tenaga kerja dari dari total 18.137.043 jiwa penduduk yang bekerja, maka dapat dipastikan

sebagian besar pelaku usaha dan tenaga kerja ada disini. Selanjutnya, jumlah koperasi sebanyak

23.843 unit merupakan potensi lain untuk menopang daya hidup UMKM serta kesejahteraan rakyat.

Patut diakui bahwa posisi UMKM di Jabar merupakan penopang utama untuk mengatasi

tingginya angka kemiskinan dan pangangguran. Jumlah penduduk miskin yang hampir menebus

angka 5 juta orang. Dan pengangguran Jabar masih tinggi 2,03 juta (bandingkan dengan Jateng 1,17

juta, dan Jatim 1,01 juta). Tenaga kerja yang ada pun, sebanyak 50,24% atau 9,13 juta jiwa adalah

lulusan sekolah dasar ke bawah. Jabar propinsi terbesar pengirim TKI/TKW ke luar negeri dengan

kualifikasi unskill. Keadaan tersebut ironis dengan kenyataan bahwa Jabar adalah provinsi tujuan

utama investasi nasional. Demikian pula pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Paradoksal itu

bisa dipahami mengingat kemajuan pada tingkatan makro tidak diikuti oleh bergeraknya sektor ril

dan kesenjangan ekonomi yang kian melebar (gini indeks sudah melewati angka 0,4). Laju gerak

sektor riil yang paling jelas, dalam konteks ini, adalah stagnasinya UMKM Jabar.

Bagaimanakah kondisi UMKM saat ini? Berdasarkan data yang ada, 40% diantaranya kritis

karena pasar bebas. Persaingan dengan produk luar, khususnya Cina, menyebabkan secara bertahap

UMKM kita mulai surut. Bila pun tetap jalan, Sekitar 40% pelaku UMKM, khususnya usaha mikro,

atau lebih dari 1 juta yang terjerat rentenir. Rentenir sudah merambah hingga ke pelosok, porsinya

mencapai 46%, sebanyak 21% meminjam untuk kebutuhan modal, 16% untuk kebutuhan

pendidikan, dan sisanya untuk keperluan konsumtif. Regulasi yang mengatur persaingan usaha pun

belum mampu menghentikan eskpansi pemodal kuat terhadap pasar-pasar tradisional UMKM,

bahkan sampai pedesan. Disimpulkan masalah utama pengembangan UMKM selama tahun 2012

adalah masalah regulasi dan birokrasi, pembiayaan, dan infrastruktur.

Pertama, Masalah regulasi dan birokrasi yang masih menonjol di tahun 2012 adalah masih

cukup lama dan rumitnya mengurus perijinan usaha. Bagi pengusaha start up harus menunggu lebih

dari tiga (3) bulan saat mengurus perijinan, dengan pungutan yang tidak jelas dari tingkat kelurahan

sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan Tunjangan berbasis kinerja yang telah

dicanangkan gubernur ternyata belum membawa perubahan terhadap kinerja birokrasi. Alih-alih

meningkatkan kinerja, layanan UMKM tidak menyentuh seluruh wilayah Jabar secara baik. Selain itu

pula semangat otonomi daerah baru dipahami sebagai lepasnya koordinasi antara pemerintah

propinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Dan tingginya hasrat meningkatkan PAD walau harus

mengorbankan eksistensi UMKM.

Kedua, masalah pembiayaan semestinya tidak harus menjadi kendala bagi UMKM di Jabar, bila

dikaitkan dengan komitmen perbankan untuk mendukung pengembangan UMKM. Namun faktanya

dana KCR yang digadang-gadang sebagai janji kampanye gubernus di tahun 2008, baru bisa
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disalurkan per akhir oktober 2012 sebesar 79,98 miliar untuk 2.674 debitur, dari janji 200 miliar per

tahun. Masalah utamanya terletak dari masalah sistem penjaminan. Untuk alasan itu pula realisasi

KUR Jabar lebih rendah dibanding Jateng dan Jatim. Padahal unit UMKM Jabar di atas Jatim dan

Jateng.

Ketiga, ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung penting UMKM di sektor hulu maupun

hilir banyak disebabkan oleh kenyataan bahwa APBD lebih dari 50% digunakan untuk belanja rutin

pembangunan. Sedikit sekali untuk belanja program dan pembangunan infrastruktur. Alhasil biaya

produksi dan pemasaran bagi UMKM menjadi tinggi dan tidak kompetitif. Rendahnya peruntukan

dana pembangunan diperparah oleh kenyataan bahwa sistem tata kelola pengawasan pembangunan

belum berdampak pada menurunya angka kebocoran anggaran pembangunan. Kebocoran di Jawa

Barat, sebesar Rp 32,4 miliar, dengan 363 kasus (bandingkan dengan Jawa Timur, Rp 11,424 miliar,

153 kasus dan Jawa Tengah, Rp 10,4 miliar, 145 kasus.Fitra,2012)

Tahun 2013 akan tetap seperti ini, bila tidak dilakukan terobosan dan komitmen baru dari

pimpinan Jabar dalam menghadapi tiga masalah dasar di atas. Memang tidak tepat bila keadaan itu

sepenuhnya di timpakan ke pundak pemerintah propinsi dalam era otonomi daerah ini. Demikian

pula, tidak bisa disematkan hanya di dada gubernur bila Jabar mendapatkan penghargaan karena

senyatanya belum tentu pemerintah propinsi telah melakukan banyak hal untuk itu. Harus diakui

banyak program gubernur yang telah dirancang dan disampaikan ke publik seagai bentuk perhatian

terhadap UMKM, namun hanya sedikit yang benar-benar berjalan. Program-program seperti

Gempita, Gapura, Gemar, Satu juta lapangan kerja, KCR, ataupun Desa Peradaban belum nampak

dampak signifikannya terhadap meningkatnya daya saing UMKM Jabar. Bila di tahun 2013 ini

keadaan tidak berubah, sangat sulit menghadapi pasar bersama di tahun 2015 nanti. Maka di tahun

2013, pilihannya berubah atau rontok.Wassalam


