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Mencuatnya kasus koperasi Cipaganti tak ayal mencoreng sekaligus memberi kado

buruk saat gerakan koperasi memperingati harkop ke 67 tahun ini, khususnya bagi

gerakan koperasi Jawa Barat, lebih khusus kota Bandung. Keluhan masyarakat terhadap

keberadaan kegiatan usaha keuangan mikro dengan menggunakan nama koperasi

sudah kerap sekali terdengar. Apa dan bagaimana itu sebenarnya terjadi, dan harus

seperti bagaimana pula mengatasinya; itu merupakan pekerjaan rumah bagi penggiat

koperasi dan pemerintah yang mendesak.

Saat ini sektor keuangan mikro, merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan

yang penting dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan

sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa (keuangan), baik jasa perbankan

maupun jasa non perbankan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan bentuk paling

populer jasa keuangan non-perbankan sejak lama. KSP sendiri untuk pertama kali

diperkenalkan di Indonesia sejak akhir abad ke-19, dengan diprakarsainya Koperasi

kredit model Raiffeisen oleh Asisten Residen Purwokerto, De Wolff van Westerrode

untuk menolong para petani. Maka tidak heran bila Bung Hatta pun mengatakan,

“Koperasi Simpan Pinjam adalah tiang dari gerakan koperasi seluruhnya”.

Namun saat ini KSP menjadi momok bagi keberlangsungan eksistensi koperasi

secara umum. Karena bentuk KSP ini kerap diniati oleh para pendirinya sebagai jalan

pintas mengakali aturan lembaga keuangan yang ada, serta adanya indikasi moral

hazard untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Kemudian secara idielogis pun

terjadi penyimpangan dengan melayani nasabah non anggota/calon anggota lebih

banyak ketimbang anggota. Sering pula pembukaan unit pelayanan atau kantor cabang,

pembantu, kas dilakukan ditempat yang tidak terjangkau oleh anggotanya. Sementara di

sisi lain banyak KSP menghadapi persoalan internal seperti rendahnya kualitas

sumberdaya manusia, dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan

manajemen yang seadanya. Dan yang paling penting adalah perijinan KSP longgar

sebagai dampak sistem pengawasan yang lemah.

Sebenarnya masalah tersebut telah diupayakan dipecahkan melalui pembentukan

Lembaga Pengawasan KSP sebulan lalu. Namun dengan adanya pembatalan UU

17/2012, maka serta merta peraturan pemerintah yang mengatur lembaga tersebut

juga ikut gugur. Pihak kementerian menyikapi hal tersebut antara lain menyodorkan

solusi terlibatnya OJK dalam pengawasan KSP. Jelas ini bukan solusi yang bijaksana,

karena selain UU OJK tidak mengatur pengawasan terhadap koperasi, juga karena

koperasi dengan perbankan memiliki filosofis yang berbeda, sehingga standarisasi yang

dipakai OJK jelas tidak tepat untuk koperasi.

Pembatalan UU 17/12 menyebabkan berlakunya kembali UU 25/92. Pengawasan

koperasi menurut UU 25/92 pasal 60-64, kemudian didukung oleh pasal 24-27 serta 31
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pada PP 9/95 tentang usaha Simpan Pinjam; telah menempatkan pemerintah, dalam

hal ini pihak kementerian KUMKM, dan dinas-dinas yang membawahi koperasi di

daerah, sebagai regulator pengawasan. Yang sebenarnya harus bisa mendorong

pengawasan yang lain bisa berjalan, yakni pengawasan internal yang dilakukan oleh

anggota untuk memonitor kinerja karyawan, manajemen, pengurus, dan pengawas. Dan

pengawasan eksternal dilakukan pihak luar, seperti laporan keuangan diaudit akuntan publik

sebatas norma-norma akuntansi, sedangkan tanggung jawab keuangan tetap dibebankan pada

pengurus bukan pada karyawan. Serta pengawasan fiskus, yakni pengambilan hak negara,

seperti pemungutan pajak badan hukum, termasuk pajak atas bunga simpanan di atas PTKN,

pajak SHU anggota, dan lain-lain yang bersifat fiskal dan keuangan komersial. Namun faktanya,

karena banyak sebab, ini tidak berjalan optimal.

Tentu saja kita tidak ingin KSP yang menjadi ikon dan lokomotif gerakan koperasi terus

menerus menjadi bulan-bulanan para pelaku yang berniat tidak baik, dan masyarakat terus

menerus menjadi korban. Self-Regulatory Organization (SRO) merupakan sistem

pengawasan yang perlu dipertimbangkan. SRO menempatkan lembaga non-pemerintah

yang diberi tanggung jawab hukum untuk mengatur anggotanya sendiri melalui adopsi

dan penegakan aturan perilaku untuk praktek yang adil, etis dan efisien. Dalam industri

pasar modal Indonesia sudah lama dikenal, demikian pula di negara lain.

Di AS, The National Association of Realtors (NAR) adalah contoh dari sebuah SRO

yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh tidak adanya pengawasan atau

peraturan pemerintah. The NAR menetapkan aturan untuk Multiple Jasa properti dan

bagaimana broker menggunakannya. Kemudian American Medical Association yang

menetapkan aturan untuk etika, konflik, tindakan disipliner, dan akreditasi dalam

kedokteran. Contoh lain, Securities and Exchange Commission (SEC) yang didirikan oleh

Federal Securities Exchange of Act 1934, mendelegasikan wewenang kepada National

Association of Securities Dealers (NASD) dan bursa efek nasional (misalnya, NYSE) untuk

menegakkan standar industri tertentu dan persyaratan yang berkaitan dengan

perdagangan saham dan broker. Yang kemudian di tahun 2007 SEC menyetujui

penggabungan NYSE dan NASD, untuk membentuk SRO baru, yakni Financial Industry

Regulatory Authority (FINRA).

Maka dalam kasus KSP ada baiknya dipikirkan untuk hadirnya SRO yang

merupakan organisasi/lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan

yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, yang bersifat mengikat, dan wajib diikuti

oleh anggotanya. Lembaga ini menjadi otoritas regulasi yang menjadi pengisi

kekosongan dari tidak adanya pengawasan pemerintah. Sebenarnya posisi SRO untuk

melaksanakan kewenangan regulasi tidak selalu berasal dari pemberian kewenangan

dari pemerintah, namun bisa dilakukan berdasarkan insiatif asosiasi. Dalam hal ini

dekopin bisa berperan aktif untuk membangun SRO. Namun lagi-lagi pembatalan UU

17/12 telah kembali mengganggu legitimasi organisasi perjuangan ini.

Ada empat langkah bila sistem ini mau diterapkan, yakni pertama, membuat

sistyem standarisasi pengawasan yang selaras dengan prinsip dan idelogis koperasi.

Kedua, membuat regulasi yang bisa menjadi dasar bergeraknya sistem pengawasan



dengan pola SRO. Ketiga, membentuk badan pengawas independen dengan melibatkan

dekopinwil secara optimal. Dan terakhir, menyelenggarakan pendidikan latihan SDM

yang relavan dengan pengawasan dan disertai dengan dikeluarkannya sertifikasi.
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