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Koperasi sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan 
 

Oleh: Arifuddin Hamid 

 

A. Permasalahan 

 Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap terjadi sektor-

sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, baik oleh para pelaku ekonomi maupun 

para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang 

bergerak di usaha mikro, kecil, menengah dan beberapa jenis badan usaha yang 

kurang mendapat arah, seperti koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah 

mempersoalkan mengapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya 

perbedaan kemakmuran, besar-kecil, sebagai bagian yang tidak terhindarkan 

dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namun persoalannya 

bukanlah pada lebih atau kurang, tapi lebih kepada sebuah etos: jangan 

mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apapun bagi orang lain. 

 Kalau kita sepakat dengan istilah “ekonomi kerakyatan”, kiranya harus 

diakui bahwa koperasi sebagai salah satu bentuk dari UMKM merupakan wujud 

nyata dari usaha rakyat itu sendiri. Kita menyadari memang, istilah “rakyat” 

adalah konsepsi politik. Bung Hatta pernah menyatakan bahwa “rakyat” tidak 

harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah the common sense atau “orang 

banyak”. Oleh karena itu, pengertian rakyat berkaitan dengan kepentingan publik, 

yang berbeda dengan kepentingan orang seorang. Pengertian rakyat mempunyai 

kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. 

 Upaya pencapaian kepentingan bersama tersebut dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan lebih dahulu tekstur dari sistem dan pelaku ekonomi. 

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita meletakkan perekonomian kita dalam suatu 

kuadran, dapat kita lihat bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian Indonesia 

berada pada perekonomian tradisional yang ditandai dengan sektor usaha 

kerakyatan, yang bersifat labor intensive (UMKM) tetapi peranannya sedikit 

dalam perekonomian. Sedangkan perekonomian modern, yang ditandai dengan 
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skalanya yang besar, padat modal, dan nonlabor insentive, meskipun jumlah 

pelakunya kecil, memiliki peranan yang dominan dalam perekonomian. 

 Kalau kita melihat kembali kondisi Indonesia mendekati krisis tahun 

1990-an, tidak ada keraguan lagi bahwa krisis ekonomi tahun 1998 merupakan 

konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang hanya mementingkan eksistensi 

pihak-pihak tertentu yang merupakan golongan elit dalam dalam perekonomian, 

dan jumlahnya selalu sedikit (konglomerasi ekonomi). Pun sekarang ini, ekonomi 

padat modal kembali menemukan lubang kematiannya lewat krisis subprime 

mortgage yang menimbulkan krisis global akut yang sampai penulisan esai ini 

belum pulih sepenuhnya. 

Krisis tersebut telah dipercepat oleh spekulasi, kepanikan, dan pelarian 

modal di dalam pasar keuangan global yang sangat rapuh. Pinjaman-pinjaman 

bank berjangka pendek telah menggantikan uang minyak sebagai mesin utama 

pertumbuhan dunia usaha pada dekade 1980-an. Karena terlibat secara mendalam 

dalam meningkatnya balon (bubble) spekulatif pada dasawarsa sebelumnya, para 

pemain dan manajer pasar modal menjadi enggan untuk menghentikan buat 

sementara waktu pertumbuhan ini1 

 Pembangunan ekonmi kita harus peka terhadap hal ini. Dulu kita 

memberikan porsi yang terlalu besar kepada usaha konglomerasi sehingga tidak 

banyak yang tersisa bagi usaha kecil. Keinginan usaha besar untuk mendapatkan 

segala-galanya akan membuat banyak pihak lain tidak mendapat bagian apapun 

dalam sumber daya ekonomi yang terbatas. Pada titik inilah, apa yang dinamakan 

ruh pembangunan ekonomi mendapatkan nyawanya kembali. 

 Tidak berlebihan jika dikatakan, “nyawa” yang dimaksud adalah koperasi 

sebagai bentuk usaha kerakyatan yang mampu menjawab tantangan Indonesia 

sekarang dan di masa depan. Kiranya gagasan dan harapan Bung Hatta, koperasi 

adalah sebuah lembaga swadaya, self-help, bagi lapisan masyarakat yang lemah 

atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar bukanlah utopia. Sebuah 

                                                 
1  J Winters, “The Financial Crisis in Southeast Asia”, dalam Robinson,at.al. (eds), Politics and 

Market in the wake of the Asian Crisis (London:Routledge,2000),hal.34-52. 
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gagasan yang menempatkan koperasi sebagai institusi yang mampu menjadi saka 

guru (pilar) perekonomian bangsa. 

  

B. Koperasi dalam Sistem Perekonomian Nasional 

 Kalau kita menelaah situasi kita saat ini, dapat dikatakan bahwa kondisi 

perekonomian bangsa relatif telah menunjukkan perkembangan yang sangat 

berarti, terutama jika dibandingkan dengan kondisi di masa krisis. Bahkan, dalam 

lebih dari satu tahun terakhir, kita telah mengalami stabilitas makroekonomi, 

unsur penting bagi pembangunan ekonomi setiap bangsa. Di bidang moneter, 

Bank Indonesia akan terus melakukan tugas, terutama menjaga stabilitas moneter 

dan memelihara sistem keuangan, agar kelangsungan pembangunan dapat terjaga. 

 Setelah stabilitas makroekonomi terjaga, perekonomian Indonesia 

sekarang dihadapkan pada prioritas baru, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat 

melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Kedua hal ini sampai 

sekarang belum mampu diwujudkan. Pertumbuhan ekonomi saat ini ternyata 

masih belum mampu menciptakan cukup lapangan kerja. Akibatnya, tingkat 

pengangguran masih tinggi,bahkan sangat tingi untuk ukuran Indonesia. 

 Dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi, tak dapat dihindarkan 

bahwa negara kita harus mampu berproduksi (if you cannot produce, you die). 

Untuk itu, segala potensi yang dapat menggerakkan perekonomian harus dapat 

diberdayakan dengan optimal. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan peran 

koperasi, usaha kecil, dan para entrepreneur yang ada di daerah-daerah. Apabila 

kita melihat pada struktur ekonomi, masyarakat, sosial, sistem budaya, dan 

menempatkan para pelaku ekonomi dalam suatu kuadran yang aksis-aksisnya 

adalah jumlah dan volume usaha, kita akan sampai pada sebuah prognosis bahwa 

ekonomi Indonesia adalah ekonomi UMKM, termasuk di dalamnya yang berbasis 

koperasi. 

 Dampak pengembangan UMKM ini juga akan sangat signifikan. Sebab, 

dalam konteks yang lebih luas, UMKM adalah sektor yang sangat strategis. 

Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB Indonesia cukup signifikan. Karena 

itu, bisa dikatakan bahwa pengembangan UMKM bukan hanya dapat 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus juga akan mampu 

menjawab tantangan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi rakyat.  

Komentar dan pemberitaan tentang masalah-masalah yang dihadapi 

koperasi pada saat ini kebanyakan diturunkan dari pemikiran deduktif dalam 

bentuknya yang primordial. Penelitian tentang hal tersebut masih sangat terbatas, 

sehingga tulisan yang bertebaran dimana-mana, jujur harus kita akui merupakan 

dugaan semata. 

Meskipun demikian, penyusunan hipotesis kerja penelitian dapat 

dilakukan berdasarkan deduksi dari gejala kegagalan-kegagalan. Secara garis 

besar, gejala ketidakberhasilan itu dapat dibagi ke dalam dua hal, mengikuti 

pemisahan pikiran tentang koperasi sebagai organisasi dan sebagai semangat. 

Kedua kegagaan (baca keberhasilan yang tertunda) tersebut adalah kegagalan 

dalam pelaksanaan tugas organisasi koperasi dan kegagalan penyebaran dan 

adopsi semangat koperasi. 

Tugas-tugas koperasi secara gamblang telah dikemukakan Bung Hatta 

dalam pidatonya pada waktu memperingati Hari Koperasi yang pertama pada 16 

Juli 1951. Tugas-tugas tersebut adalah 1) memperbanyak produksi, 2) 

memperbaiki mutu barang, 3) memperbaiki distribusi, 4) memperbaiki harga, 5) 

menyingkirkan penghisap dan lintah darat, 6) pemandu kapital, dan 7) 

memelihara lumbung simpanan padi. Sebagai pokok-pokok tugas, kiranya ketujuh 

tugas tersebut sudah memadai meskipun disadari pula bahwa sesuai dengan 

perkembangannya, daftar tugas tersebut bukan tidak mungkin akan semakin 

memanjang. 

Di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tentu saja akan dijumpai 

banyak masalah. Apabila kita kembali kepada hipotesis kesejarahan seperti yang 

dicanangkan sejarahwan Arnold Toynbee, seakan-akan tantangan dan kendala 

yang dihadapi sebagian besar koperasi kita sudah melebihi kapasitas daya tahan 

derita sehingga banyak yang terjungkal. Bagi sebagian kecil lainnya, tantangan 

tersebut optimum sehingga daya tanggapnya pun optimal serta dapat hidup dan 

berkembang. Dengan demikian, jelas bahwa daya tahan dari satu koperasi ke 

koperasi lainnya berbeda. 
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Ukuran keberhasilan koperasi sebagai saka guru, pertama, harus 

ditimbang dari organisasi koperasi itu sendiri. Kedua, “share” koperasi dalam 

ekonomi. Beberapa penulis, seperti Mubyarto, memperkirakan koperasi di 

Indonesia baru berperan sekitar 2 persen dari PDB pada tahun 1979. Swedia yang 

sampai saat ini dikenal sebagai kampiunnya koperasi sudah mencapai 17 persen. 

“Pendekatan” institusional terhadap PDB ini menunjukkan bahwa koperasi 

Indonesia masih sangat lemah. Ukuran ketiga adalah “co-operative effect”, yaitu 

pengaruh koperasi terhadap masyarakat keseluruhannya, baik dalam arti kejiwaan 

yaitu sanggup berdiri sendiri, menolong diri sendiri, percaya diri, maupun dalam 

arti keharmonisan hidup bermasyarakat (Burhanuddin Abdullah, 2006:169-170). 

Pra-diagnosa yang diidap koperasi saat ini dapat dikategorikan ke dalam 

berbagai “lack off” atau kelemahan-kelemahan. Kelemahan pertama adalah 

kelemahan unsur pemimpin yang menggejala dalam krisis kepercayaan anggota. 

Kiranya unsur dukungan, kesadaran dan  intergitas anggota banyak ditentukan 

oleh masalah kepercayaan ini. Masalah lemahnya dukungan dan kesadaran para 

anggota koperasi saat ini selain menimbulkan dampak melemahnya koperasi juga 

seretnya pengumpulan simpanan wajib. 

Kelemahan kedua menyangkut lemahnya organisasi, baik dalam hal 

pembagian hak dan wewenang maupun teknis organisasi/administrasi.Langka-nya 

manajer-manajer koperasi yang terdidik dan terampil adalah salah satu hambatan 

yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Di samping itu, jiwa wirakoperasi 

dalam pengertian enterpreneurship, yang memiliki integritas dan wawasan luas 

terhadap jatuh bangunnya perekonomian Indonesia, harus lebih ditularkan keada 

para manajer dan calon manajer koperasi. 

Kelemahan ketiga adalah kelemahan keuangan. Keluhan umum terhadap 

kelemahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila para anggota dan penurus 

koperasi cukup disiplin dalam kontribusi mereka. Bidang usaha yang digarap 

seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dijangkau oleh mereka 

sendiri.  

Kelemahan yang terakhir adalah tidak jelasnya batas-batas koperasi 

sebagai organisasi ekonomi (economic entity) dalam menjalankan fungsinya, 
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terutama fungsi sosial. Memang, dalam pikiran khalayak, tergambar seolah-olah 

kalau membeli sesuatu dari koperasi itu harus lebih murah daripada harga pasar 

atau bias ngebon. Hal inilah yang menyebabkan toko koperasi bangkrut. Padahal, 

seharusnya harga jual barang-barang pada koperasiminimum sama dengan harga 

pasar. Bahkan, kalau kesadara anggotanya sudah sangat tingi, bisa saja harga 

tersebut lebih tinggi daripada harga pasar karena toh keuntungan pun pada 

gilirannya akan dinikmati bersama oleh anggota. 

 

C. Koperasi Masa Depan 

Globalisasi, sebagaimana dengan banyak istilah modern lainnya, 

merupakan istilah yang menimbukan beberapa perdebatan serius. Hirst dan 

Thompson (1999:bab 1), sebagai contoh, merasa skeptis terhadap cakupan dan 

sifat baru dari globalisasi ekonomi, dengan menunjuk kepada tingginya integrasi 

ekonomi dunia melalui perdagangan internasional pada awal abad ke-20. 

Memang, Baker et al (1998:5-8) mengatakan bahwa tingkat integrasi 

perekonomian dunia- seperti yang terlihat misalnya dari rasio barang dagangan 

ekspor terhadap GDP -secara komparatif lebih tinggi pada awal abad ke-20 

dibanding pada tahun 1950-an, namun mengalami peningkatan kembali pada 

sekitar tahun 1970-an. Pendapat Petrella (1996:28) justru adalah kebalikannya: ia 

berpendapat bahwa globalisasi ekonomi adalah suatu fenomena baru, yang 

‘mengakhiri peran ekonomi nasional dan kapitalisme nasional sebagai dasar yang 

tepat dan efektif untuk mengorganisasi, mengatur dan memproduksi 

kemakmuran’. Secara kontras, lanjut Petrella, globalisasi adalah gejala yang lebih 

baru dan lebih mendasar. Hal ini mengacu pada sejumlah fenomena, termasuk 

globalisasi pasar finansial, internasionalisasi strategi perusahaan, penyebaran 

teknologi, transformasi pola konsumsi yang mendunia, internasionalisasi dari 

kapasitas regulitas masyarakat nasional, dan berkurangnya peran pemerintah 

nasional (Petrella,1996:30). 

Melihat kenyataan tersebut, tentunya perlu ada beberapa langkah strategis 

guna mengakselerasi peranan dan daya saing koperasi di era globalisasi. Menurut 

penulis, langkah-langkah tersebut berupa, pertama, perlunya melakukan 
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perubahan secara berstruktur dan bertahap tentang persepsi negatif koperasi. 

Inefisiensi, subsidi, dan birokrasi harus mampu dikikis dari persepsi masyarakat. 

Kedua, optimalisasi dari peranan UMKM sebagai bagian dari perekonomian 

nasional. UMKM mewakili sebagian besar rakyat Indonesia, mewakili rakyat 

yang berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena, tidak berlebihan 

sekiranya dikatakan, apabila UMKM ingin maju, bentuknya harus koperasi. 

Dengan bentuk badan seperti koperasi inilah, UMKM dapat memobilisasi diri 

dalam melakukan pengembangan usaha melalui perluasan jaringan informasi. 

Pengalaman selama krisis menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM), termasuk koperasi di dalamnya memiliki resiliensi dan daya 

tahan yang yang tinggi. Mereka menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat 

potensial karena proses produksi yang dilakukan UMKM biasanya padat karya 

dan sangat adaptif terhadap lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, 

pengembangan UMKM sangat cocok dengan keinginan untuk melibatkan 

masyarakat banyak dan mambuka atau menampung tenaga kerja yang 

menganggur. Upaya ini sejalan pula dengan keinginan untuk mulai memerhatikan 

supply response alam pemulihan ekonomi kita karena memang program 

pemulihan ekonomi selama ini lebih banyak bersifat demand management. 

Oleh sebab itu, harus dilakukan berbagai upaya serius untuk 

mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan 

menengah, dengan landasan kebijakan yang memiliki dasar-dasar berikut2: 

1. Semua kegiatan harus dilaksanakan atas dasar swadaya masyarakat sebagai 

hasil proses penyadaran melalui kampanye pemerintah mengajak masyarakat 

untuk ambil bagian dalam “merapatkan barisan” berjalan ke arah Indonesia yang 

lebih baik, sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. 

2. Pemerintah perlu memberikan arahan (political statement) yang tegas dan 

nyata-nyata mendukung keberpihakan kepada pengusaha kecil dan menengah 

serta koperasi secara tulus ikhlas dan diaplikasikan dalam berbagai ketentuan 

untuk memperbesar peran mereka. 
                                                 
2  Burhanuddin Abdullah, kompilasi saran-saran yang dikemukakan dalam berbagai kesempatan, 

seminar,kajian dialogis kebijakan, dan  pertemuan lainnya, Menanti Kemakmuran Negeri, 
kumpulan esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia, 2006. 
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3. Pemerintah dan aktor ekonom lainnya berupaya untuk memobilisasi tenaga-

tenaga sukarela, terutama sarjana yang memiliki keahlian teknis dalam aktivitas 

perekonomian masyarakat, termasuk membangun dan mengembangkan jiwa 

volunteer agar masyarakat mau menolong dirinya sendiri. 

4. Peran aktif dari para pemimpin untuk secara bersama-sama dengan 

konstituennya melakukan usaha penyatuan tekad dan langkah ke arah 

memperbaiki dan menyusun perekonomian yang elibatkan peran serta masyarakat 

banyak. 

5. Para pemimpin harus dengan sadar menyebarluaskan sense of urgency dan 

sense of crises di masyarakat dengan ajakan dan contoh-contoh dari para 

penyelenggara negara, misalnya dengan menyederhanakan acar-acara yang 

bersifat publik. 

 Selanjutnya Burhanuddin Abdullah, sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan jangka pendek untuk membangunkan supply response, maka sebagai 

gagasan awal perlu upaya penjajakan tentang kemungkinan pelaksanaan beberapa 

langkah praktis, antara lain: pertama, pembentukan Indonesian economic 

recovery fund yang melibatkan koperasi dan UMKM untuk memprodiktifkan 

asset-aset yang menganggur. Kedua, pembentukan secondtier bank di bidang 

kehutanan dan lingkungan hidup untuk mengelola dana dari dalam dan luar 

negeri, yang melibatkan koperasi dan UMKM di sekitar lokasi hutan. Ketiga, 

mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediary keuangan, antara lain 

dengan pemberian prioritas penyaluran kredit kepada koperasi dan UMKM secara 

bertahap. Keempat, pengembangan kredit program untuk koperasi dan UMKM, 

dengan cara menghilangkan aspek negatifnya, seperti moral hazard, dan 

mengambil praktik terbaik (best practices) dari pengalaman selama ini. Kelima, 

menyusun program bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

memberikan bantuan finansial (financial assistance) dan bantuan teknis (technical 

assistance) kepada koperasi dan UMKM, serta keenam, pembuatan kebijakan 

untuk lebih mengutamakan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan 

barang-barang di lembaga pemerintah atau BUMN. 
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 Harapan kita semua, tentunya setelah semua program dan beragam 

rumusan seperti yang telah dipaparkan di atas, terbentuk –meminjam Sri Edi 

Swasono- masyarakat koperasi Indonesia, yang memiliki kompetensi, integritas 

dan kemaunan keras untuk bangkit dan maju dalam mewujudkan kehidupan yang 

lebih baik ke depan. Walaupun realisasi masyarakat koperasi bukanlah sebuah 

perkara mudah, tetapi dengan langkah-langkah sistematis dan terarah, hal tersebut 

bukanlah impian belaka.  

Jalan panjang ke arah masyarakat koperasi, dapat dilalui melalui tahapan-

tahapan (development by stages). Di dalam kerangka pembinaan koperasi, Sri Edi 

Swasono menyusunnya sebagai berikut3: 

1.   Tahap meningkatkan kesadaran 

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua: 

a. Tahap citra, tahapan untuk memberikan citra positif mengenai koperasi. 

Dalam tahap pembinaan citra ini, citra kegagalan koperasi pada masa 

lampau yang menjerakan masyarakat harus dapat dihapuskan dengan 

memamerkan koperasi-koperasi yang berhasil dewasa ini. 

b. Tahap membentuk kesadaran, yaitu tahapan pembinaan untuk 

membentuk/meningkatkan kesadaran berkoperasi. Dalam tahap ini, 

masyarakat harus dpat disadarkan bahwa koperasi di samping merupakan 

“jalan terbaik” untuk mencapai keadilan dan kemakmuran umum, juga 

bentuk usaha yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. 

2.   Tahap pemerintah menuntun dari atas secara penuh 

Dalam tahapan ini, pemerintah membina agar koperasi bisa berdiri dan mulai 

beroperasi. Pemberian izin yang diperlukan dan kemudahan fisik, bantuan 

penyusunan program bimbingan pengelolaan, pembiayaan, bantuan kredit, 

jatah, dan lain-lain sampai koperasi dapat beroperasi merupakan tahapan 

“tuntas” ini. 

3.   Tahap “De-officialisation” 

                                                 
3  Sri Edi Swasono, tahapan-tahapan jalan di dalam kerangka pembinaan koperasi munju 

tebentuknya masyarakat koperasi Indonesia, dalam Burhanuddin Abdullah, op cit, hal. 170-171. 
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Tahapan ini adalah tahapan yang mana pemerintah mulai mengurangi 

berbagai bantuannya dengan tetap menjaga kemungkinan kegagalan dan 

mencapai kemandirian. Campur tangan pemerintah makin tidak langsung dan 

konsultatif. 

4.   Tahap kemandirian 

Dalam tahapan ini, campur tangan pemerintahan hanya dalam tingkat 

pengawasan/pengamanan melalui kebijaksanaan makro. Pada tingkat ini, 

koperasi benar-benar mandiri, dapat berswakarya dan berswasembada melalui 

swakarsanya. 

 Tahapan-tahapan proses yang dicanangkan dengan kendala-kendala yang 

kini dihadapi adalah suatu proses pendewasaan yang alami menurut permintaan 

sejarah. Tugas yang diemban para pelaku sejarah, dalam hal ini para pecinta 

koperasi, adalah membuat koperasi yang kewalahan menghadapi “threats” untuk 

lebih mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Oleh karena 

demikian, pentahapan adalah suatu upaya “focusing” dari kegiatan-kegiatan yang 

memudahkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, koperasi, pengurus, anggota, dan 

masyarakat dalam melakukan penyesuaian diri mengembangkan potensi dan daya 

gerak sebagai persiapan langkah ke tahap-tahap berikutnya. 

 Pada akhirnya, bukanlah sebuah kesalahan berpikir jika di tengah upaya 

kita menghadapi pasar bebas dan globalisasi, upaya membangun koperasi yang 

memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan (corporate culture), dan 

inovasi, menjadi kenyataan yang semata-mata normal dan wajar adanya. Koperasi 

adalah bangun usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa dalam menghadapi 

tantangan perekonomian sekarang ini. 
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