
1

PENGEMBANGAN SDM KOPERASI DALAM MEMPERKUAT
DAYA SAING ANGGOTA DALAM ERA PASAR BEBAS1

Rully Indrawani

Pendahuluan

Setelah menghadapi krisis ekonomi yang beruntun datang dalam sepuluh
tahun terakhir ini. Koperasi, dan pelaku bisnis nasional lainnya, menghadapi
kenyataan harus berhadapan dengan realita pasar bebas yang sebelumnya

sempat terlupakan akibat agenda nasional yang begitu menyita waktu. Adalah
ACFTA, dan kemudian dalam waktu dekat menyusul AIFTA, serta kesepakatan
pasar bebas regional lainnya; membutuhkan kesiapan untuk memperkuat daya

saing baik di pasar lokal, regional, maupun internasional.

Koperasi dengan dasar filosopis kerjasama (cooperation) bisa menjadi jalan
selamat dari bentuk persaingan (competition) sebagaimana yang dikemukakan
dalam Thurow pada The Winner-Take-All Society nya Robert Frank dan Philip
Cook (1996). Dalam konteks itu, koperasi sebagai sebuah sistem sosial (social
capital) maupun sebagai gerakan, seyogyanya mensikapi fenomena perubahan

global berpijak pada suatu keyakinan, bahwa koperasi harus dan akan mampu
menghadapinya. Ada tiga hal besar yang dipersiapkan untuk menunjukan

kesiapan itu. Pertama, mampu secara cermat menjawab, apakah usaha koperasi
atau usaha anggota yang menjadi fokus pengembangan. Kedua, nilai manakah
yang mutlak dipahami secara utuh dalam mengembangkan koperasi ke depan,

serta bentuk dukungan seperti apa yang harus dilakukan oleh usaha koperasi
dalam mendukung usaha anggota agar memiliki daya saing yang kuat. Dan
ketiga, model pendidikan seperti apakah yang layak menjadi muatan bagi upaya
meningkatkan daya saing koperasi di era pasar bebas ke depan.

Era Pasar Bebas: ACFTA dan AIFTA
Kekhawatiran sebagian kalangan pada saat pemilu yang lalu, tentang

besarnya bahaya neo-lib, kini mulai muncul nyata di depan mata. pemberlakuan

Asean-China Free Trade Aggrement (ACFTA) yang diberlakukan awal 2010 ini,
mulai menimbulkan rasa was-was. Pelaku bisnis dan berbagai pihak
mengkhawatirkan pemberlakuan ACFTA ini akan membuat industri dan suplai
domestik tersingkir karena serbuan produk luar, khususnya China. Setidak-
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tidaknya ada 10 sektor industri nasional yang akan terancam, yakni tekstil,
makanan dan minuman, petrokimia, peralatan pertanian, alas kaki, fiber sintetik,

elektronik (kabel, perlatan listrik), permesinan, jasa engineering dan sektor-
sektor lain yang terkena dampak, serta besi baja.

Selain itu pula diduga akan memicu membengkaknya angka
pengangguran. Menurut API pada tahun 2009 saja, akibat serbuan tekstil Cina

yang murah, menyebabkan 67.000 pekerja pertekstilan kehilangan pekerjaan di
Jawa Barat. Apa lagi bila sudah dilegalkan di tahun ini. Apa dan bagaimana akta
perjanijian yang telah ditandatangai November 2002 di Pnhom Penh Kamboja
tersebut oleh Kepala Negara Asean dan China, berdampak pada ekonomi
khususnya Jawa Barat. Lantas mengapa perjanjian yang telah ditandatangi
delapan tahun yang lalu baru menghentak kita, sesaat mulai akan diberlakukan?

Fenomena pasar bebas dengan kelebihan dan kekuarangan, sadar atau
pun tidak, telah kita putuskan. Free Area Trade adalah suatu bentuk kerjasama

ekonomi regional dimana perdagangan produk-produk orisinal negara-negara
aggotanya tidak dipungut bea masuk. Dengan kata lain ”internal tarif” antara
Negara anggotanya menjadi 0 %, sedangkan masing-masing negara memiliki

”external tarif” sendiri-sendiri. Sebenarnya bentuk ini bisa menguntungkan bila
kita benar-benar mempersiapkan diri dengan memperkuat sektor riil agar bisa
bersaing. Faktanya Kebijakan-kebijakan yang selama ini digulirkan, seperti
paket-paket kebijakan perbaikan iklim investasi dan pemberdayaan UMKM,
kebijakan countercyclical untuk menghadapi dampak krisis keuangan global, dan
kebijakan debottlenecking; belum menampakan hasil untuk meningkatnya daya
saing industri kita. Alhasil munculnya kekhawatiran ACFTA ini akan lebih
memperlebar negatip neraca perdagangan kita khususnya dengan Chinaii.

Pemberlakukan Free Trade Area ini bagi pelaku ekonomi rakyat,

khususnya industri, sebenarnya berpotensi positif, bila tidak melibatkan China.
Meskipun Vietnam industri tekstilnya mulai menggeliat, Thailand dengan hasil
pertanian yang luar biasa. Namun kita masih memiliki daya saing yang cukup
baik, khususnya pada aspek harga. Akan tetapi dengan China kita amat sulit
bersaing. Dengan system dumping, tenaga kerja murah, dan rendahnya jaminan

kualitas menyebabkan produk mereka menjadi amat kompetitip di pasar dalam
negeri yang cenderung lebih berorentasi pada harga murah.

Sektor pengolahan yang menjadi unggulan Jawa Barat (Jabar) di tahun

2008 dalam pembentukan PDRB, pada triwulan I tahun 2009, justru memberikan
kontribusi terhadap pelambatan ekonomi regional. Beberapa perusahaan
terpaksa melakukan rasionalisasi, baik dengan merumahkan sebagian tenaga
kerjanya maupun melakukan PHK. Hal itu seiring dengan gempuran produk
China di pasar-pasar kita. Saat itu aggregat demand dunia merosot akibat krisis
global tahun yang lalu. Produk-produk China juga menyerang pasar negara-
negara yang konsumsinya tinggi. Dengan skema perdagangan konsinyasi atau
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bayar belakangan dan kredit. Strategi ini mengkawatirkan banyak negara
termasuk AS pun terpaksa melanggar kesepakatan Multi-Fibre Arrangement

phase-out dengan mengecualikan China dari liberalisasi perdagangan tekstilnya.
Selain produk tekstil, serbuan produk China pada mulanya tidak

menarik perhatian karena umumnya hanya masuk ke segmen pasar menengah
ke bawah. Namun justru dampaknya amat terasa di tingkat masyarakat, mereka

dengan mudah menyingkirkan produk UMKM dosmetik. Antara lain buah-
buahan dan hortikultura lainnya, perikanan, makanan minuman, obat-obatan,
jamu-jamuan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, mebel, keramik, barang
kerajinan, dan lain-lain.

Terlepas pada mulanya keikutsertaan kita dalam ACFTA merupakan
strategi untuk memperluas ekspor dan investasi atau keterpaksaan. Namun
harus diakui ACFTA akan memberikan dampak sistemik terhadap aktivitas
ekonomi mayarakat, khususnya koperasi.

Koperasi Menjawab

Koperasi dilihat dari substansinya adalah suatu sistem sosial-ekonomi.

Agar tetap survive, dalam tataran operasional koperasi dituntut untuk
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang
efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut di butuhkan manajemen dan

organisasi yang baik. Baik-buruknya manajemen dan organisasi koperasi sangat
ditentukan oleh efektivitas organisasinya. Maka dalam menghadapi persaingan
yang semakin terbuka khususnya pada lingkup Asean dan Cina, demikian pula
nanti dengan India; gerakan koperasi harus menjawab itu sebagai peluang. Atau
setidak-tidaknya mampu memberi alternatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan
memengah untuk memposisikan koperasi sebagai sarana memperkuat daya
saing nasional baik di pasar lokal maupun regonal.

Pada tataran makro. Harus disadari bahwa dasarnya koperasi adalah

lembaga pemberdaya. International Cooperative Alliance (1995), menetapkan
koperasi sebagai, (a) perkumpulan otonom orang per orang yang bergabung
secara sukarela (b) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sosial, dan budaya
serta aspirasi bersama (c) melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan
demokratis. Pertama, sebagai perkumpulan sukarela, koperasi jelas memiliki
kriteria sebagai suatu gerakan dari bawah yang eksistensinya tergantung pada
keberdayaan elemen pendukungnya, yakni anggota. Kedua, keberadaan

koperasi semata untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh
kelompoknya baik dalam berbagai bidang kehidupan yang dihadapi. Dan
ketiga, tersedianya instrument berupa perusahaan yang dikendalikan oleh
sistem nilai yang mereka sepakati bersama.

Perjalanan panjang pembangunan koperasi kita di masa lalu
menghilangkan peran dan karakter koperasi sebagai lembaga pemberdaya
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masyarakat (baca, anggota). Sehingga pertanyaan elementer sering kita dengar.
Apakah usaha koperasi yang perlu didahulukan atau usaha anggota yang harus

diprioritaskan? Mengapa elementer, karena senyatanya hal itu tidak perlu
dipertanyakan lagi. Koperasi lahir untuk menjawab kebutuhan anggota, yakni
mendukung eksistensi anggota (baca usaha), sehingga indikator keberhasilan
koperasi hukan terletak pasa seberapa besar aset, ataupun modal, yang dikuasai

oleh koperasi; namun seberapa mampu koperasi mampu memberikan daya
ungkit bagi tumbuh dan kuatnya daya saing usaha anggota. Maka dalam hal itu
posisi penting koperasi ke depan, adalah memperkuat usaha koperasi guna
meningkatkan daya saing usaha anggota.

Berbicara dukungan seperti apakah yang harus dilakukan untuk
mengembangkan usaha anggota. Tentu sangat banyak dan kompleks. Dari
masalah keterbatasan data dan informasi pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha
anggota koperasi. Sampai kepada masalah pembiyaan dan jaringan usaha yang
dapat intermediasi oleh koperasi. Dalam pendekatan human capital ada beberapa
langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat kesiapan pelaku usaha,
angota koperasi, dalam menghadapi pasar bebas.

Gambar 1: Membangun Pelaku Usaha, anggota koperasi< dalam menghadapi Persaingan
Pasar Bebas.
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Arah Kebijakan Pendidikan

Keunggulan kompetitif suatu organisasi diciptakan dengan cara
meletakkan leverage sumber daya manusia sebagai human capital (Employee
capability x Employee commitment) (Mulyadi, 2001: 294). Gambar 1 berikut
menjelaskan peletakan leverage sumber daya manusia sebagai pelipat-gandaan
kinerja organisasi koperasi.

Sumber: Mulyadi, (2001: 294), dimodifikasi.

Gambar 1: Peletakan Leverage Sumber Daya Manusia dan Pembangunan
Keunggulan Kompetitif Perusahaan

Kapabilitas atau sering disebut sebagai kompetensi, dan komitmen SDM
sebagai fungsi dari human capital yang diletakkan sebagai leverage untuk
membangun keunggulan kompetitif, untuk bersaing di lingkungan bisnis yang
kompetitif, diperlukan SDM koperasi yang memiliki kapabilitas unggulan
(distinctive capabilities) dan komitmen. Human capital diubah untuk membangun

proses internal organisasi dalam menciptakan pelayanan untuk membangun
partisipasi anggota, yang didukung dengan organizational capital yang kuat.
Partisipasi anggota akan menghasilkan pendapatan (user) dan modal (owner)
yang berlipat ganda dan organizational capital yang kuat akan menghasilkan
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efisiensi biaya yang signifikan, sehingga akan dapat meningkatkan kemakmuran
bagi para pemiliknya dalam bentuk manfaat (shareholder value).

Organisasi yang memiliki SDM dengan kompetensi tinggi, tetapi
komitmennya rendah tidak akan berhasil (Imam Sugeng, 2002: 252). Kompetensi
SDM yang tinggi harus didukung oleh komitmen yang tinggi pula, agar dapat
menghasilkan kinerja koperasi yang tinggi dan pada gilirannya akan
memberikan manfaat bagi anggota, sehingga kepercayaan anggota dan pihak
lain (kreditur, pemerintah, supplier, dan sebagainya) akan meningkat, dengan
demikian partisipasi kontributif dan insentif anggota akan meningkat serta
kepercayaan pihak ketiga dalam pemberian pinjaman dan pemupukan modal

pinjaman.

Pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi
dan komitmen SDM koperasi menjadi sesuatu yang sangat kritis untuk
dilaksanakan, tidak hanya karena merupakan salah satu prinsip koperasi.
Sutaryo Salim (2004: 8), menyebutkan bahwa kompetensi dan komitmen sumber
daya manusia koperasi dalam melaksanakan jati diri koperasi (identitas ganda,
karakteristik koperasi, prinsip koperasi dan ekonomi, serta partisipasi) akan
menentukan tingkat keberhasilan koperasi (anggota, perusahaan koperasi dan
pembangunan). Dengan komitmen SDM yang tinggi, koperasi akan memperoleh
keunggulan-keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain,
seperti kesediaan menjaga nama baik koperasi, dan menerima tujuan serta nilai-
nilai koperasi. SDM koperasi akan memprioritaskan kepentingan organisasi
koperasi di atas kepentingannya sendiri sehingga secara umum produktivitas
akan meningkat. Mereka juga bersedia bergabung dengan koperasi dalam jangka
panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan strategi yang

diterapkan koperasi. Manfaat-manfaat inilah yang akan menjadi daya saing
koperasi yang tidak mudah diikuti oleh pesaingnya. Kompetensi dan komitmen
dapat dikaji pada berbagai tingkatan organisasi koperasi.

Salah satu hasil penelitian yang berkaitan dengan penilaian kompetensi
dan komitmen SDM koperasi dikaitkan dengan kinerja organisasi koperasi dan
kepercayaan anggota dan stake holder lainnya dalam pemupukan modal (struktur

modal) koperasi, penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di
Jawa Barat, (Sugiyanto, 2007), mengasilkan kesimpulan bahwa secara partial
komitmen Manajemen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
kinerja koperasi yang diukur dengan kinerja financial dan promosi ekonomi
anggota, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja koperasi. Secara simultan kedua variable tersebut berngaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja koperasi, kemudian kompetensi, dan komitmen
manajemen berpengeruh secara positif dan signifikan terahdap kepercayaan
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anggota dan stake holder lainnya dalam pemupukan modal (struktur modal)

koperasi.

Berdasarkan pendapat para pakar dan hasil kajian dalam penelitain
diatas, dapat disimpulkan bahwa, diperlukan perubahan program pendidikan
dan pelatihan bagi SDM koperasi, yang selama ini pendidikan dan pelatihan
yang diprogramkan selalu berkaitan dengan kompetensi SDM dalam mengelola
usaha koperasi, maka mulai saat ini pendidikan dan pelatihan bagi SDM
koperasi diutamakan dalam upaya untuk meningkatkan komitmennya pada
organisasi koperasi, yaitu yang berkaitan peningkatan pemahaman dan
implementasi terhadap kesediaan menjaga nama baik koperasi, dan menerima

tujuan serta nilai-nilai koperasi. SDM koperasi akan memprioritaskan
kepentingan organisasi koperasi di atas kepentingannya sendiri sehingga secara
umum produktivitas akan meningkat. Mereka juga bersedia bergabung dengan
koperasi dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya

dengan strategi yang diterapkan koperasi. Setelah komitmen SDM koperasi
meningkat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM
koperasi perlu dilaksanakan, karena keduanya secara simultan akan

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi. Asset
sumber daya manusia, termasuk SDM koperasi sebagai Human capital organisasi
(human capital = kompetensi x komitmen (Ulrich Dave, 1998). Human capital

merupakan perkalian antara kompetensi dan komitmen SDM, maknanya adalah

bila kompetensi SDM koperasi tinggi, juga didukung dengan komitmen yang
tinggi pula maka SDM koperasi tersebut akan mampu menjadi leverage bagi
penciptaan keuanggulan yang bermanfaat bagi anggota.
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Neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit US$3,61 milyar pada tahun 2008. Ditambahkanya,
perdagangan di sektor manufaktur mencapai defisit terbesar yakni US$7,61 milyar pada tahun 2008.


