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Saat penulis diminta menjadi saksi ahli di Mahkamah Konsitusi atas gugatan kelompok

masyarakat pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian; salah

satu poin yang disampaikan adalah pentingnya komitmen yang jujur dari pihak

penyelenggara negara dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat. Karena bila tidak,

undang-undang apapun akan tetap menjadi benda mati yang tidak bermakna apa-apa

bagi perbaikan kehidupan pekoperasian sebagai alat kesejahteraan rakyat. Hal itu,

disampaikan dengan berbagai pertimbangan dan didasari oleh pengalaman selama ini.

Tahun 2014 dalam perspektif kesejahteraan rakyat, menjanjikan optimisme yang

berbeda dibanding tahun lalu. Keyakinan itu didasari oleh beberapa alasan antara lain,

tahun ini yang akan ditandai dengan perubahan kepemimpinan nasional yang

meniscayakan cara pandang baru dalam memahami kehidupan ekonomi akar rumput.

Selanjutnya, diduga cengkraman liberalisasi ekonomi diduga akan semakin kuat. Seiring

dengan telah disepakatinya berbagai perjanjian ekonomi lintas negara yang akan segera

berjalan dalam waktu dekat, seperti AEC ataupun APEC. Dan itu membutuhkan

penyikapan yang harus melibatkan masyarakat sebagai modal sosial, di tengah modal

kapital yang terbatas.

Pertama, berkenaan dengan tahun politik. Perubahan orientasi politik dibutuhkan

untuk mengkoreksi berbagai kebijakan ekonomi yang ada. Kebijakan yang berjalan saat

ini menciptakan kesenjangan kehidupan antar kelompok dalam masyarakat, dan

condong memperkuat kelompok ekonomi menengah ke atas, namun memperlemah

posisi si miskin. Harus diakui, ekonomi makro kita dalam sepuluh tahun terakhir ini

tumbuh dengan baik. Geliat ekonomi -selain bisa diamati dengan menggunakan

indikator makro- bisa juga diamati oleh empirial evidance seperti kemacaten di jalan

raya, meningkatnya penumpang angkutan udara, padatnya mall-mall dan tempat

hiburan lainnya. Namun dinamika tersebut menyisakan berbagai persoalan

kesejahteraan yang tidak merata. Angka gini ratio meningkat tajam, menyebabkan

tingkat kesenjangan mencapai kondisi terburuk sejak negara ini merdeka, maka wajar

bila pertumbuhan inklusif pun tidak terjadi. Kemudian lambannya sektor ril bergerak,

impor menjadi solusi meningkatnya konsumsi masyarakat. Pada akhirnya, pranata

ekonomi di akar rumput mengalami kehancuran yang merata. Bagaimana tidak, mini-

mini market yang terus merasuk ke pedalaman penuh dihiasi oleh produk impor. Itu

penulis saksikan sendiri, dari daerah yang sangat dekat dengan Jakarta, sampai ke

daerah transmigrasi di pedalaman Papua. Dalam konteks itu, percepatan ekonomi yang

diinginkan oleh rejim politik kali ini baru menyentuh sebagian kelompok masyarakat
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saja, dan sangat jelas dalam prosesnya mengindikasikan nihilnya peran serta rakyat

dalam berekonomi.

Perubahan kepemimpinan nasional -serta perubahan budaya kerja di parlemen-

diharapkan dapat mengembalikan ingatan publik terhadap kemandirian ekonomi

sebagaimana diamanahkan konstitusi. Dengan asumsi, kepemimpinan yang baru bukan

reinkarnasi dari keadaan sekarang. Dan bukan pula dari kelompok “penjual mimpi”

ekonomi kerakyatan sembari kegiatan politiknya disetir oleh kekuatan besar kapitalis.

Kedua. Tahun 2014 sebagai pijakan akhir menuju masyarakat ekonomi yang sangat

liberal. Liberalisasi ekonomi sulit dibendung. Dan kini masyarakat koperasi pun tidak

memposisikan liberalisasi ekonomi sebagai antistesis. Konvensi menetapkan koperasi

harus kompatibel dalam struktur pasar yang terbuka dan bebas. Di beberapa negara

maju yang sangat liberal, justru koperasi bisa tumbuh sebagai raksasa ekonomi yang

berdampak pada kesejahteraan anggota.

Sangat sulit membayangkan saat kita memasuki liberalisasi ekonomi, khususnya

menghadapi Pasar Bersama Asean (AEC) tahun 2015, tanpa melibatkan koperasi.

Pelaku usaha kecil dan menengah kita, yang saat ini jumlahnya mencapai 99,97%, dan

menyerap tenaga kerja sebesar 97%, serta memberikan kontribusi terhadap PDB lebih

dari 55%; harus berhadapan head to head dengan pengusaha dari negara-negara

tetangga. Pengusaha kita dengan biaya modal, biaya infrastruktur dan biaya birokrasi

yang lebih mahal dibanding pesaing negara tetangga seperti Malaysia, Singapura,

ataupun Thailand; akan sulit bersaing. Hal ini dibuktikan, ACFTA yang mulai berjalan

sejak tahun 2010, merontokan ratusan produk kita yang kalah bersaing dengan produk

Cina. Maka dalam pasar bersama ini, alih-alih akan mampu menguasai pasar negara

tetangga, mempertahankan pasar domestik pun kita tidak akan kerepotan.

Idealnya adalah mengkoreksi tingkat suku bunga dengan berbagai kebijakan, atau

perbaikan infrastruktur dan reformasi birokrasi yang lebih agresif. Namun bila rejim

politik mendatang belum juga bisa langsung melaksanakannya. Maka salah satu cara

untuk memperkuat daya saing pelaku usaha kita, adalah dengan memperkuat modal

sosial melalui pengembangan usaha bersama, yaitu koperasi, untuk tercapainya skala

ekonomi yang lebih baik. Koperasi bisa berperan sebagai kekuatan aggregative yang

memperkuat posisi tawar produk kita di pasar dometik maupun pasar luar. Jadi

jelaslah bagi kita semua, bahwa pengabaian terhadap eksistensi koperasi dalam

kebijakan ekonomi nasional merupakan tindakan yang keliru dan tidak sejalan dengan

upaya penguatan daya saing dunia usaha kita.

Eksesistensi koperasi di tahun ini juga akan semakin jelas, dengan kemungkinan

meningkatnya bunga SBI, sebagai dampak kebijakan bank sentral Amerika Serikat

menarik dana stimulus moneternya dari Bank Indonesia. Malahan akan berdampak

negatif pada nilai tukar. Koperasi berdasarkan pengalaman krisis ekonomi yang lalu



bisa menjadi solusi melambungnya tingkat suku bunga BI. Sekaligus bisa menjadi katup

pengaman untuk mahalnya bahan baku dari impor.

Tentu koperasi yang mampu memainkan peran strategis itu adalah koperasi yang

memiliki karakter idielogis yang kuat serta menegakkan manajemen yang unggul. Dan

untuk menjadikan koperasi seperti itu membutuhkan sinergi antar pemerintah dengan

masyarakat koperasi yang direpresentasikan oleh dekopin. Membangun koperasi

adalah upaya bersama kita dalam membangun modal sosial yang sangat dibutuhkan

dalam penguatan daya saing ekonomi rakyat di tengah persaingan global. Kecuali bila

pemerintah beranggapan, bahwa posisinya cukup saja menjadi pengutip pajak dari

transaksi ekonomi yang berjalan. Serta beranggapan pula, bahwa masyarakat pun akan

puas bila segala kebutuhannya terpenuhi, tanpa harus memikirkan sisi produksinya.

Sejujurnya, penulis kerap menyaksikan sebagian birokrasi kita berfikir seperti itu, baik

di pusat maupun di daerah. Tapi disisi lain, dekopin sebagai organisasi tunggal

gerakan koperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Koperasi nomor 17/2012;

harus pula berubah dalam banyak hal, dan harus siap mengkoreksi posisi dan

kedudukannya saat ini agar mampu menjadi organisasi yang bewibawa dan bermanfaat.

Semoga.


