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Usaha merevitalisasi koperasi Unit Desa (KUD) secara nasional, yang telah

dijalankan dalam satu tahun terakhir ini, belum menampakan hasil yang memberi

harapan. Jawa Barat seyogyanya memiliki short card untuk mencari terobosan agar

lembaga ekonomi di tingkat desa ini bisa kembali terwujud. Artinya, tidak bisa

menunggu agenda nasional dalam melakukan revitalisasi KUD. Hal ini didasari oleh

fakta bahwa lemahnya kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan menyebabkan

angka kemiskinan pedesaan semakin mengkhawatirkan ketimbang di perkotaan. Boleh

jadi jumlah angka kemiskinan menurun, namun angka keparahan dan kedalaman

kemiskinan semakin memprihatinkan. Kemiskinan itu terjadi selain akibat alih fungsi

lahan pertanian di pedesaan yang terus menggila, juga masuknya pelaku usaha yang

merugikan kesejahteraan masyarakat desa (renternir, tengkulak dlsb). Serta yang lebih

penting, kita belum dimiliki skema yang pas dalam membangun pedesaan dengan

memanfaatkan potensi terbesar, yakni pertanian.

Ketiadaan skema terobosan untuk yang terakhir ini, ironis dengan kontribusi

sektor pertanian yang masih dominan terhadap pembentukan PDRB, walau besaran

kontribusi itu terus menurun khususnya dalam tiga tahun terakhir ini. Pelemahan itu

terlihat pula untuk kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Walau pertumbuhan

ekonomi dalam beberapa tahun ini selalu tinggi, yakni di atas 6%, namun justru kinerja

sektor pertanian semakin melambat pertubuhannya. Sementara banyak pihak yang

terlena dengan data BPS yang menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) selalu di atas 100

hampir sepuluh tahun terakhir ini (kecuali tahun 2008). Sebagaimana diketahui, nilai

tukar petani dihitung dari indeks pendapatan petani dikurangi indeks pengeluaran

petani terkait dengan usaha taninya. Nilai tukar 100 mencerminkan petani masih

memiliki keuntungan yang dapat memenuhi kehidupannya. Namun keadaan ini bisa

bersifat temporer. Faktanya mereka yang berkecimpung di sektor pertanian paling

rentan terhadap gejolak ekonomi lokal saja, bisa melemparkan mereka kepada

kelompok miskin. Ini disebabkan dinamika ekonomi pedesaan tidak berada dalam

kendali lembaga dan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat sendiri.
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Banyak faktor penyebab tersendatnya program revitalisasi KUD secara nasional,

sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang diharapkan menopang kehidupan petani kita.

Penyebab itu antara lain, (a) masih adanya regulasi tentang penyaluran sarana produksi

pertanian yang mengarah pada mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya tepat

diterapkan dalam sistem perkoperasian yang memiliki fungsi pelayanan publik seperti

KUD, (b) Permasalahan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar 5,71 triliun yang

masih menunggu komitmen berbagai pihak, (c) dukungan sumberdaya manusia

pengelola KUD sangat lemah dan membutuhkan penyegaran, (d) lemahnya dukungan

pembiayaan dari lembaga keuangan karena stigma yang dimiliki KUD, dan (e) citra.

Jawa Barat tidak bisa menunggu. Setidaknya sekarang sudah ada 9 daerah juga

yang sudah melakukan upaya merevitalisasi KUD dengan caranya sendiri. Ada beberapa

saran yang direkomendasikan untuk dijalankan di Jawa Barat, yakni

Pertama, mengembangkan desa koperasi, untuk mengembangkan koperasi sektor

ril pedesaan. Model desa koperasi terpadu, pada dasarnya adalah usaha membangun

perekonomian masyarakat Jawa Barat berbasis sitem clustering. Penetapan program,

didasari oleh pertimbangan, sebagian besar dari jumlah penduduknya terikat dan aktif

dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi, dengan pertimbangan lain, adalah (a)

terdapat koperasi yang menjalankan usaha yang menjadi produk unggulan atau potensi

utama desa, (b) koperasi dalam menjalankan kinerjanya, berada dalam kategori baik,

(c) usaha koperasi diurai ke hulu maupun kehilir dan menjadi usaha kelompok

masyarakat, (d) fokus pada sektor usaha yang dikelola kelompok wanita, sudah

berjalan, dan berpotensi atau bisa diupayakan, memiliki linkage dengan bisnis koperasi.

Kedua, mengembangkan skema kredit baru. Pola subsidi bunga yang dilakukan

saat ini kurang mendorong masyarakat untuk mengembangkan sektor ril pedesan. Hal

ini disebabkan, pertama, bagi petani berpendapatan rendah kurang tertarik untuk

mengambil kredit karena subsidi bunga lebih kecil dari opportunity cost yang harus

ditanggung, antara lain berupa biaya administrasi-birokrasi dan skala ekonomi yang

kecil. Dan kedua, bagi kelompok berpendapatan lebih tinggi, pinjaman dengan bunga

besubsidi ini sering akhirnya didepositokan, akibat profit margin usaha pedesaan tidak

menarik ketimbang bunga deposito. Sementara di sisi lain, bagi pihak perbankan pun

sebenarnya menyalurkan kredit jenis ini, sebenarnya tidak terlalu tertarik karena (a)

resiko dan biaya mahal, (b) kekurangan tenaga analis kredit, (c) terbatasnya



infrastruktur pelayanan. Dengan demikian, dalam skema baru, akses ke sumber dana

formal lebih dibutuhkan ketimbang memberikan subsidi bunga. Kita juga mafhum

bahwa sejak pemberlakuan sistem perbankan baru, tidak mudah menggunakan saluran

perbankan untuk menyentuh masyarakat kecil di pedesaan. Maka perlu dipikirkan

lembaga keuangan alternatif, misal mengoptimalkan peran koperasi pedesaan, yang

akan menyesuaikan aturan-aturan pemberian kredit dengan kondisi usaha pedesaaan.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang

menggunakan saluran kredit melalui jasa koperasi, terbukti bisa berjalan. Demikian

pula beberapa koperasi simpan pinjam di Jawa Barat sudah banyak yang telah

memainkan peranannya dengan baik. Artinya kemampuan koperasi untuk mendukung

pembiyaan sektor ril pedesaan oleh pemerintah propinsi maupun kabupaten dan kota

di Jabar, tidak perlu diragukan lagi. Apalagi UU no 17 tahun 2012 telah menjamin

penyertaan modal pemerintah dalam usaha koperasi.

Ketiga, membangun koordinasi antar organisasi pemerintah daerah terkait, baik di

tingkat propinsi maupun lintas kabupaten dan kota, dalam membangun koperasi

pedesaan Jawa Barat. Misal, Dinas KUMKM, dengan dinas Pertanian, dinas peternakan,

serta dinas yang terkait pembangunan pedesaan, serta BUMD terkait. Mereka harus

ditugaskan untuk (a) menyiapkan lembaga dan personalia profesional yang akan

melaksanakan manajemen koperasi. Tugas-tugas manajerial dalam Koperasi sampai

jangka waktu tertentu (misal, lima tahun) diserahkan kepada lembaga profesional

tersebut berdasarkan suatu contract management. Pendidikan dan pelatihan bagi

anggota dan pengurus Koperasi juga terus difasilitasi oleh dinas terkait, (b) koordinasi

dengan dinas serupa di kaupaten dan kota untuk melakukan merevitalisasi Gudang

Lantai Jemur dan Kios (GLK) yang berjumlah ratusan unit di seluruh Jawa Barat.

Gudang-gudang ini setelah direnovasi digunakan untuk menampung sarana produksi

pertanian seperti benih dan pupuk.

Keempat, melakukan koordinasi vertikal dan horizotal, di luar sistem pemerintah

daerah untuk mendukung pemasaran komoditas yang berasal dari koperasi, penjamin

pasar produk yang berasal dari koperasi, serta peningkatan produktivitas. Misal dengan

perguruan tinggi, mereka harus didorong untuk mengembangkan teknologi serta

mesin-mesin yang diperlukan dalam pendirian industri pangan, dan teknologi di sektor

budidaya yang diperlukan koperasi, serta inovasi lain yang bersifat pemberdayaan



masyarakat. Dorongan yang dimaksud bisa berupa insentif maupun pemberian award

yang dipublikasikan secara meluas.

Tentu saja tidak hanya cukup komitmen dan perencanaan yang baik saja, untuk

menjalankan semua itu. Yang paling penting adalah operator ulung di lapangan yang

memiliki kemampuan mengkomunikasikan dan mensinergikan potensi yang ada ke

semua pemangku kepentigan untuk tercapainya tujuan bagi “si kecil” di desa. Semoga


