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Pembatalan UU koperasi nomor 17 tahun 2012, dan kembali ke UU no 25/1992, disikapi

beragam oleh penggiat koperasi di jabar. Ini sangat wajar, karena sejak awal banyak orang

menyangsikan kemungkinan undang-undang itu bisa diterapkan dalam praktik berkoperasi,

tetapi juga sekaligus membawa harapan. Kelompok idelog juga mempermasalahkan substansi

konstitusional terhadap beberapa pasal, perundang-undangan itu diangap telah menyimpang

dari hakekat berkoperasi sejak bangsa ini dilahirkan. Walaupun Dekopinwil Jabar sejak awal

tidak terlalu berminat untuk mempertentangkannya, karena menyadari bahwa ada

permasalahan penting yang harus dihadapi oleh koperasi di Jabar di luar perundang-undangan,

yakni bagaimana bergulirnya usaha koperasi di tengah persaingan yang lebih berat di banding

daerah lain, juga mengembalikan komitmen koperasi untuk kembali melayani anggota;

sebagaimana ditulis di harian ini setahun yang lalu. Namun tak ayal, setelah pengumuman

pembatalan tanggal 28 Mei 2014 oleh MK, dekopinwil turun ke daerah untuk menjelaskan

pembatalan itu kepada masyarakat koperasi. Memang patut disesalkan, riak sosialisasi yang

dilakukan saat undang-undang itu diberlakukan, tidak sepadan dengan sosialisasi yang sama

maraknya saat pembatalan dilakukan. Sehingga banyak koperasi resah menghadapi persoalan

ini tanpa penjelasan yang memadai.

Tanggapan positif atas pembatalan pada umumnya datang dari penggiat koperasi yang melihat

undang-undang 17/2012 telah membatasi ruang gerak koperasi dengan single purpose nya

padahal pada banyak kasus, hal ini sulit dilakukan dan memperumit manajemen serta

pengurusan perijinan. Sedangkan yang menanggapi negatif, adalah koperasi yang sudah

terlanjur menyesuaikan diri dengan melengkapi akta notaris dan untuk itu mereka telah

mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Sebenarnya pembatalan tersebut tidak perlu ditanggapi

secara ekstrim, baik itu terlalu gembira maupun terlalu sedih, karena pada dasarnya undang-

undang ini sebenarnya relatif lebih baik ketimbang UU 25/92, selain ada beberapa kelemahan

undang-undang ini pun banyak membawa kebaikan untuk manajemen usaha koperasi yang

lebih profesional. Misalnya, dari aspek pendirian, koperasi memperoleh status badan hukum

setelah akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan disahkan oleh Menteri. Dengan

demikian status koperasi secara hukum lebih kuat. Hal ini memungkinkan koperasi tidak

dianggap cacat hukum bila harus berhadapan dengan mitra kerja seperti selama ini. Demikian

pula pada masalah penetapan lebih tegas anggota koperasi sebagai pengguna inti jasa koperasi.

Ini sangat baik untuk menghindari anggota yang menjadi “penumpang gelap” yang hanya

menggunakan koperasi sebagai alat kepentingan. Hal lain, adalah masalah focussing dalam

pelayanan usaha ini pisau bermata dua, bisa menjadi baik untuk kasus koperasi tertentu,

misalnya simpan pinjam, namun tidak relavan bila diterapkan di KUD. Yang paling menonjol

adalah pengaturan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat ketat. Antara lain, saat pendirian

wajib memperoleh izin usaha dari Menteri. Kemudian telah keluar pula peraturan pemerintah

yang mengatur tentang pengawasan KSP. Sikap hati-hati ini diharapkan dapat mengatasi

praktik renternir berkedok koperasi, tidak kurang dari 10 pasal (pasal 80-91) untuk menjamin

masyarakat dari kerugian penipuan berjenis ini. Hal-hal di atas belum tegas diatur dalam UU

25/92, oleh sebab itu berharap secepatnya keluar rangcangan undang-undang baru yang lebih

baik melalui proses yang lebih baik lagi.
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Pemerintahan Baru

Pembatalan UU 17/2012 tidak terlepas dari kekeliruan pemerintah, dan DPR yang lalu,

dalam memahami koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka lupa bahwa

koperasi lahir di Indonesia dengan semangat heroisme guna kedaulatan ekonomi nasional, tidak

semata mengejar status 300 koperasi besar dunia, untuk kepentingan di luar esensi

berkoperasi. Ada baiknya momentum hari koperasi tahun ini, melihat koperasi ke depan harus

diformat seperti apa, siapapun presidennya, tanpa harus mengorbankan jati diri koperasi.

Ada cuplikan menarik pada perdebatan akhir capres/cawapres yang lalu, saat Prabowo

mempermasalahkan ucapan Jokowi di Indramayu yang menyatakan ia tidak berpihak pada

koperasi. Jokowi menjawab dengan tenang, informasi yang diterima Prabowo itu keliru, malah

ia telah memikirkan bagaimana koperasi menjadi agen pembangunan ekonomi saat dana

bantuan desa sebesar 1,4 milyar rupiah itu digulirkan. Esensi dari perdebatan itu adalah

keyakinan kepada kita tentang komitmen mereka berdua terhadap koperasi. Ini modal dasar

yang cukup untuk membangun kembali dunia perkoperasian kita sehingga mampu membawa

rakyat dan bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Patut diakui perhatian yang lemah, dan

terkesan simbolik dan seremonial, terhadap koperasi pada sepuluh tahun terakhir ini tidak

memberi dampak nyata untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ke depan sebaiknya koperasi dibangun dari pedesaan, jadikan koperasi sebagai

pembangun kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu menggerakan sendi-sendi kehidupan

ekonomi masyarakat. Setidak-tidaknya memperkuat sektor pertanian yang mendukung

ketahanan pangan nasional, agar secepatnya kita bisa keluar dari ketergantungan impor.

Banyak negara melakukan hal ini, dan membuat koperasi pertaniannya benar-benar menjadi

raksasa ekonomi yang sesungguhnya. Tidak seperti selama ini, kita bermimpi koperasi besar

bertaraf dunia, namun tetap masih mengelompokan koperasi dalam struktur usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM). Ibarat manusia dilepaskan tangannya namun diikat kakinya. Seolah

koperasi diformat untuk tidak menjadi besar, sementara yang besar-besar berada dalam

rengkuhan ekonomi mafia sebagaimana yang sudah diketahui publik selama ini. Semoga.


