
 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A. Di Inggris 
Gerakan Koperasi tidak lahir dengan sendirinya. Koperasi merupakan suatu 
gerakan perjuangan ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu untuk 
menghadapi lawan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai kondisi 
dan kejadian yang terjadi dibeberapa Negara merupakan latar belakang 
lahirnya gerakan koperasi. Inggris dianggap sebagai salah satu Negara 
pelopor lahirnya perekonomian yang modern, yang ditandai dengan 
lahirnya Revolusi Industri pada abad ke 18. Sebelum revolusi industri 
tersebut diawali terlebih dahulu oleh revolusi Agraria. 
 
Pada satu sisi Revolusi industri telah menyebabkan perkembangan 
ekonomi dan produksi yang spektakuler pada saat itu, sehingga banyak 
yang memujanya. Industri dan fabrik-fakbrik bermunculan sehingga 
kegiatan ekonomi makin pesat yang pada giliranya telah mendorong dan 
mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tetapi revolusi industri 
dengan system kapitalisnya cendrung hanya menguntungkan para kapitalis 
yang memiliki modal besar. 
 
Pada sisi lain revolusi industri dengan system kapitalisnya saat itu dianggap 
sebagai malapetaka bagi kaum petani dan buruh, atau masyarakat 
golongan bawah. Berbagai dampak negatif revolusi industri dan 
kapitalisnya bagi masyarakat golongan bawah khususnya petani dan kaum 
buruh adalah. Perbedaan lapisan antara pengusaha pabrik yang kaya 
dengan buruh pabrik yang miskin makin lama bertambah besar, kebencian 
kelas bawah sering kali menimbulkan pemberontakan–pemberontakan 
yang mengakibatkan pertumpahan darah. Pekerjaan para buruh menjadi 
bertambah berat dan menjemukan. Penggunaan mesin-mesin semakin 
mengurangi kebutuhan akan buruh. Pekerjaan dengan mesin - mesin 
mudah dilakukan oleh anak-anak dan wanita, sehingga menimbulkan 
pengangguran dan turunya upah buruh. 
 
Harga mesin yang sangat mahal, hanya para kapitalis yang kaya saja yang 
dapat membelinya, telah mendorong pertumbuhan perusahaan-
perusahaan besar. Revolusi industri tersebut merupakan waktu yang gelap 
bagi kaum buruh, kondisi kerja sangat buruk dan penuh keonaran sehingga 
menimbulkan pemandangan yang suram dan mengerikan. Akibat-akibat 
negatif yang ditimbulkan revolusi industri diatas pada sisi lain memberikan 
hikmah yang telah melahirkan inspirasi bagai timbulnya gerakan koperasi 
di Inggris, yang dicetuskan oleh Robert Owen (1830) dan Charles Howarth. 
Walaupun Owen gagal mengembangkan cita-cita Village of Cooperation 
dan juga labour nates, tetapi ia telah berhasil menciptakan iklim kerja 
sama sebagai pengganti iklim persaingan yang mendominasi saat itu. 
Owen dianggap sebagai pelopor lahirnya gerakan koperasi di Inggris 
karena koperasi pertama yang lahir di Inggris yaitu di kota Rochdale yang 
dipimpin oleh Charles Howarth di ilhami oleh pemikiran Robert Owen. 
Pata tahun 1844 dikota Rochdale didirikanlah koperasi sebagai cara yang 
diyakini dapat memberikan keuntungan kepada anggota-anggota serta 
perbaikan keadaan sosial, dengan cara mengumpulkan dana yang cukup 
untuk modal dari anggota-anggotanya masing-masing 1 Pounsterling. 
Usaha - usaha yang dijalankanya antara lain : 
 

– Mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian 
dan sebagainya untuk anggota - anggotanya. 

– Membangun atau membeli rumah - rumah untuk anggotanya, 
dimana meraka dapat saling membantu dalam rangka usaha 
memperbaiki kehidupannya. 

– Mendirikan pabrik untuk bisa menampung pekerja yang 
menganggur atau buruh yang menderita akibat gajinya 
diturunkan berulang kali. 

– Membeli tanah untuk anggotanya yang ingin bercocok tanam 
atau bertani. 

– Membangun suatu masyarakat yang dapat memenuhi 
kebutuhan sendiri, atau membantu masyarakat yang dapat 
memenuhi kebutuhan sendiri. 

 
B. Di Perancis 
Jika di Inggris inspirasi gerakan koperasi lahir akibat Revolusi Industri, 
maka di Perancis inspirasi gerakan koperasi lahir sebagai akibat Revolusi 
Sosial, yang dikenal dengan Revoluasi Perancis pada akhir abad ke 18. 
Kaum penguasa yang dan para bangsawan atau dikenal dengan klas 
Borjuis begitu dominant dalam segala hal. Masyarakat klas bawah yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jumlahnya lebih banyak justru tidak berdaya. Mereka diperlakukan 
semena-mena oleh kaum Borjuis tersebut, hampir semua asset ekonomi 
dikuasai oleh mereka, sehingga masyarakat klas bawah tidak bisa 
meningkatkan taraf hidup dan sosialnya. 
 
Penindasan yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut akhirnya 
menimbulkan Revolusi soaial atau pemberontakan dari masyarakat klas 
bawah tersebut. Melihat penderitaan yang dialami masyarakat klas bawa 
tersebut melahirkan tokoh-tokoh seperti Saint Simon, Charles Fourir, Louis 
Blanc dan lain-lain, yang memberikan inspirasi bagi timbulnya gerakan 
koperasi produksi di Perancis. Walaupun secara lansung mereka tidak 
dapat dikatakan sebagai pendiri perkumpulan koperasi, tetapi pemikiran-
pemikiran mereka telah memberikan inspirasi bagi pertumbuhan koperasi-
koperasi produksi di Perancis. 
 
C. Di Jerman 
Faktor yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di Jerman bukanlah 
akibat Revolusi Industri seperti di Inggris atau akibat Revoluasi Sosial 
seperti di Perancis, melainkan akibat kemiskinan yang diderita para petani 
di desa-desa, dan kemiskinan yang diderita kaum buruh, pengrajin dan 
pedagang kecil di kota-kota. 
 
Wilhelm Friederick Raffeisen (1818 – 1888) yang pada waktu itu menjadi 
walikota Wyerburch, berusaha meringankan penderitaan petani di desa-
desa dengan mendirikan koperasi kredit bagi para petani yang kemudian 
dikenal dengan Raffeisen Bank. Raffeisen yakin bahwa hutang-hutang 
petani dengan tingkat bunga yang tinggi itulah yang merupakan sumber 
kemiskinan dan rasa tidak aman bagi kehidupan para petani. Raffeisen 
Bank memberikan kredit kepada petani dengan tingkat bunga yang rendah 
sehingga meraka bisa membayarnya dengan hasil pertanianya. 
 
Schulze Delitzhsch (1808 – 1883) yang menjabat hakim dan anggota 
Parlemen Prusia, mencetuskan gagasan-gagasanya bagi pendirian 
perkumpulan koperasi kredit di kota-kota. Ia yakin bahwa hutang yang 
melilit para buruh, Pengrajian dan pedagang kecil di kota-kota merupakan 
sumber kemiskinan dan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. Atas 
inisiatifnya didirikanlah koperasi kredit di kota-kota guna membantu 
memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada buruh, 
pengrajin dan pedagang kecil. 
 
D. DI INDONESIA 
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai semenjak tahun 1896 di 
Purwoketo di kresidenan Banyumas. Seorang Patih yang bernama Raden 
Aria Wiriatmaja mendirikan Hul En Spaarbank (bank pertolongan dan 
simpanan), yang bertujuan memberikan kredit kepada pegawainya agar 
bisa terlepas dari cengkraman lintah darat. Walaunpun usaha ini tidak 
bernama koperasi, tetapi prakteknya mirip dengan koperasi. Melihat 
manfaat dan keberhasilan koperasi ini maka bermunculanlah koperasi-
koperasi baru ditanah air. 
 
Melihat perkembangan koperasi yang begitu pesat dan adanya 
perkumpulan orang-orang dalam koperasi tersebut maka pemerintah 
Hindia Belanda mulai cemas dan cendrung menghambat gerakan koperasi 
di Indonesia. Belanda mengeluarkan peraturan yaitu pendirian koperasi 
harus melalui izin dari Guberbur Jendral, dan harus menggunakan akte 
notaries milik Belanda yang ongkosnya tinggi. Akibatnya banyak koperasi 
yang mati. 
 
Pada zaman penjajahan Jepang Gerakan Koperasi kembali tumbuh subur. 
Pemerintah Jepang mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi di 
Indonesia. Jepang sengaja mendorong dan membantu tumbunya koperasi 
di Indonesia dengan tujuan sebagai alat untuk penyaluran berbagai barang 
kebutuhan dan yang lebih penting lagi potensi koperasi untuk 
mempengaruhi rakyat. Dengan telah terkumpulnya orang-orang dalam 
koperasi maka pemerintah Jepang semakin mudah untuk mengkoordinir 
dan memobilisirnya untuk tujuan-tujuan tertentu. 
 
Setelah merdeka dan terbentuknya UUD-45 maka pertumbuhan koperasi 
semakin pesat dan mempunyai landasan yang kokoh yaitu fasal 33 UUD-
45. Pemerintah sangat aktif membantu tumbuhnya gerakan koperasi di 
Indonesia. Kongres koperasi beberapa kali diadakan, Undang-Undang 
tentang perkoperasian dibuat, dan juga dibentuk satu departemen yang 
khusus membantu koperasi yaitu Kementrian Koperasi. 
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A. Pengertian Koperasi Dan Ciri - Ciri Khusus Koperasi 
 
1. Pengertian Koperasi 
Pertanyaan yang sederhana dan jawabanya pun sederhana, namun 
kesederhanaan dari arti sebuah koperasi itulah yang justru memunculkan 
berbagai polemik ide. Undang undang koperasi 2012 dengan jelas 
menyebut bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan 
para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 
 
Sebagian dari anda tentu bertanya apa yang salah dengan status koperasi 
sebagai badan hukum, bukankah dengan demikian koperasi mempunyai 
kedudukan yang kuat diamata hukum. Dengan demikian ruang lingkup 
koperasi menjadi semakin kecil. Koperasi seyognya adalah manifestasi dari 
sebuah sistem ekonomi, pasal 33 UUD 45 sebelum direvisi menyebutkan 
dengan gamblang persoalan tersebut. Meminjam pemahaman Prof 
Dawam Raharjo beliau menyebut bahwa Istilah “demokrasi ekonomi” 
muncul dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang pengertiannya 
mengacu pada sistem ekonomi Indonesia. 
 
Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan pula bahwa bangun usaha atau 
bentuk organisasi ekonomi yang tepat adalah koperasi, artinya kesadaran 
bahwa koperasi tidak hanya berhenti pada status sebagai badan hukum 
telah ditanamkan oleh para pendahulu kita. Dalam sebuah kesempatan 
Bung Hatta menyampaikan semboyanya yang terkenal "dari demonstrasi 
ke organisasi". Banyak sekali buku-buku dan ahli yang menulis dan 
membahas tentang koperasi, baik di Indonesia apalagi diluar negeri. Setiap 
ahli memberikan defenisi dan pengertian tentang Koperasi sesuai dengan 
pandangan mereka masing-masing dan kondisi yang terjadi saat mereka 
menulis. Berbagai pengertian koperasi adalah. 
 
Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai:  
“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum 
Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip 
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas 
kekeluargaan”. 
 
Moh. Hatta, mendefinisikan bahwa : 
“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan 
ekonomi berdasarkan tolong menolong”. Atau dengan kata lain Moh. 
Hatta Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib 
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan 
tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, berdasarkan 
menolong diri sendiri dan menolong diantara meraka yang menyebabkan 
timbulnya rasa percaya pada diri sendiri. 
 
DR.Fay, mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang 
terdiri atas mereka yang lemah dan di usahakan selalu dengan semangat 
tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing 
sanggup menjalankan kewajibanya sebagai anggota dan mendapatkan 
imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap koperasi. 
 
Marvin. A. Schaars mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan 
dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelangganya dan di operasikan 
oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau atas dasar biaya. 
 
Paul Hubert Casselman mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalah suatu system ekonomi yang mengandung unsur social 
 
International Labour Office ( ILO) mendefinisikan bahwa : 
Cooperative is an association of person, usually of limited means, who 
have voluntarily joined together to achieve a common economic and 
through the formation of democratically contolled business organization, 
making equitable contribution of the capital required and accepting of fair 
share of the risk and benefits of the undertaking 
 
H.E. Erdman mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota adalah 
pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua 
penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang 
mereka jalankan dengan koperasi. 
 
Frank Robotka mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha, yang anggotanya merupakan 
langgananya. Koperasi di organisasikan dan dimiliki oleh anggotanya yang 
bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri, praktek usahanya sesuai 
dengan prinsip-prinsip Rochdale. 
 
 
 
International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan bahwa : 

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung 
secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social 
dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan 
diawasi secara demokratis. 
 
Margono Djojohadikusumo mendefinisikan bahwa : 
Koperasi adalam perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan 
sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya 
 
B. U U No.12 Tahun 1967 dan U U No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan 
bahwa : 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan 
prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas azas kekeluargaan Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi 
bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian 
tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu: Perorangan, yaitu 
orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; Badan hukum 
koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang 
memiliki lingkup lebih luas. 
 
Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 
1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan 
dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. 
Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus 
pengguna jasa koperasi. 
 
C. Ciri-Ciri Khusus Koperasi 
Dari berbagai defenisis yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, 
maka dapat dilihat adanya kesamaan cirri-ciri dari koperasi antara lain 
 
1. Kumpulan orang – orang 
Dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang 
- orang sebagai anggota dan msing-masing anggota mempunyai hak suara 
yang sama. Berbeda denga usaha lain seperti PT, dimana besar kecilnya 
modal atau saham seseoranglah yang menentukan besarnya hak suara. 
 
2. Persamaan Derajat 
Dalam keanggotaan koperasi tidak membedakan pria dan wanita, pesuruh 
atau kepala bagian atau Direktur. Meraka masing - masing mempunyai hak 
suara yang sama, yaitu setiap anggota satu hak suara. 
 
3. Tidak Memandang Haluan Agama dan Politik 
Koperasi tidak boleh berpihak atau dibawa kepada salah satu haluan 
agama atau politik. Koperasi harus netral terhadap semua agama atau 
partai politik. 
 
4. Sukarela 
Seseorang yang menjadi anggota koperasi haruslah atas dasar sukarela, 
tidak boleh karena bujukan, ajakan apalagi ikut-ikutan dan paksaan. 
Seseorang bebas untuk masuk atau keluar dari koperasi 
 
5. Sekedar Memenuhi Kebutuhan 
Usaha yang dijalankan Koperasi tidak boleh hanya bermoftif keuntungan, 
melainkan usaha yang bermanfaat atau dibutuhkan anggota. 
 
6. Tanggungan Bersama 
Koperasi harus dapat menanamkan rasa tanggung jawab semua anggota 
terhadap kewajiban mereka sehari-hari, kewajiban mereka dikemudian 
hari, misalnya bila koperasi suatu saat merugi atau dibubarkan. 
 
D. Status Koperasi 
Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk mengkritisi isi dari undang 
undang koperasi namun berusaha mendalami kedudukan koperasi dalam 
ekonomi nasional saat ini lebih krusial. Landasan hukum dari koperasi di 
negeri kita bermul ada munculnya istilah demokari ekonomi dalam UUD 45 
yang kemudian dalam penejelasanya menyebutkan bahwa bangun 
organisasi yang Tepat adalah koperasi maka wajar jika banyak pemikir kita 
terutama yang duduk di pemerintahan yang menganggap bahwa koperasi 
adalah bentuk badan hukum dari demokrasi ekonomi tersebut, seperti 
halnya kapitalisme bentuk badan hukum ekonominya adalah PT. 
 
Fakta bahwa tidak adanya konsensus nasional terkait bentuk demokrasi 
ekonomi pasca amandemen pasal 33 UUD 45 semakin mengaburkan peran 
strategis koperasi. Kajian ilmiah tentang koperasi yang seharusnya menjadi 
dasar pengembangan sistem ekonomi koperasipun sama sekali tidak 
berkembang maka wajar jika banyak koperasi (badan hukum) yang 
terjebak kedalam praktek ekonomi kapitalis. Sebagian pengamat seperti 
Suroto berpendapat bahwa Undang Undang Koperasi 2012 telah terjebak 
kedelam perangkap ide tersebut. 
 
Ketidak mapanan landasan ilmiah sistem demokrasi ekonomi dengan 
koperasi sebagai pengejawantahanya mendorong para perumus UU 
Koperasi mencari alternatif mudah dengan "mengutip" ide sistem kapitalis 
yang memang telah mapan. Perlu upaya akademis untuk menyusun 
kembali ide - ide koperasi yang tercecer untuk melengkapi kepingan2 
komponen sistem ekonomi koperasi. 
 
E. Sistem Pada Koperasi 
 
 
1. Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu: 

BAB 2 
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- Organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-
sifat sosial (pendekatan sosiologi). 
- Perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa 
dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik). 
 
2. Interprestasi dari Koperasi sebagai Sistem 
Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri 
dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai Socio 
technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan 
lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini 
ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber 
yang digunakan. 
 
3. Cooperative Combine 
Adalah sistem sosio teknis pada substansinya, sistem terbuka pada 
lingkungannya, sistem dasar target pada tugasnya dan sistem ekonomi 
pada penggunaan sumber-sumber. Semua pelaksanaan dalam keseluruhan 
kompleks dan pengaruh eksternal, dipengaruhi oleh hubungan sistem, 
demikian juga dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak cukup hanya 
melaksanakan koperasi secara ekonomis saja, tetapi juga berhubungan 
dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara 
anggota tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam 
kelompok koperasi dan antara anggota dengan manajemen perusahaan 
koperasi dalam lapangan lain. 
 
4. Contoh Cooperative Interprise Combine : 
Koperasi penyediaan alat pertanian, serba usaha, kerajinan, dan industri. 
Tugas usaha pada Sistem Komunikasi (BCS). The Businnes function 
Communication System (BCS) adalah sistem hubungan antara unit-unit 
usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 
dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggota mengenai beberapa 
tugas perusahaan. Sistem Komunikasi antar anggota (The Interpersonal 
Communication System (ICS). ICS adalah hubungan antara orang-orang 
yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang 
berjalan. ICS meliputi pembentukan / terjadi sistem target dalam koperasi 
gabungan. 
 
5. Sistem Informasi Manajemen Anggota 
Koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya Cooperative 
Combine (CC), koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan 
sendirinya membutuhkan informasi yang baik. Manajemen memberikan 
informasi pada anggota, informasi yang khusus untuk penganalisaan 
hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal mungkin. 
 
6. Dimensi struktural dari Cooperative Combine (CC) 
Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk 
pengembangaaan lebih lanjut. Sifat-sifat dari anggota à sifat dari orang 
atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota. Intensitas 
kerjasama à semakin banyak anggota semakin tinggi intensitas kerjasama 
atau tugas manajemen. Distribusi kemampuan dalam menentukan target 
dan pengambilan keputusan.Formalisasi kerjasama, fleksibilitas kerjasama 
dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan. 
 
7. Stabilitas kerjasama. 
Tingkat stabilitas dalam CC ditentukan oleh sifat anggota dalam soal 
motivasi, kebutuhan bergabung dan lain - lain. 
 

 
 
A. Cara Pendirian Koperasi 
Bila kebanyakan masyarakat telah memahami dan meyakini bahwa 
koperasi dapat dijadikan sebagai alat perjuangan ekonominya, terutama 
masyarakat golongan ekonomi lemah, maka sebaiknya ada yang 
mempelopori untuk didirikanya koperasi ditempat tersebut. Jika ada 
kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi maka secara umum 
prosedurnya adalah 
 

1. Masyarakat Golongan 
2. Ekonomi Lemah 
3. Salah Seorang Pelopor 
4. Yang Berinisiatif 
5. Persiapan 
6. Rapat Pembentukan 
7. Pendaftaran 
8. Penelitian oleh 
9. Staf kantor Koperasi 
10. Rekomendasi 
11. Kantor Koperasi 
12. Penetapan 
13. Badan Hukum 
14. Akreditasi 

 
1. Persiapan 
 
Jika sekelompok masyarakat telah memiliki satu tujuan untuk mendirikan 
koperasi sebagai alat perjuangan ekonominya, maka mereka harus 
melakukan berbagai persiapan antara lain. 
 
 

a. Persiapan Mental yang bertujuan : 
- Memupuk pengetahuan para calon anggota tentang landasan, prinsip 
dan sendi-sendi koperasi 
- Memupuk kepercayaan calon anggota akan adanya kekuatan ekonomi 
melalui wadah koperasi, sehingga dengan berkoperasi mereka dapat 
meningkatkan taraf ekonominya. 
 
b. Persiapan Administrasi dan Organisasi yang meliputi : 

– Menyusun Panitia rapat pembentukan koperasi 
– Mempersiapkan konsep Anggaran Dasar (AD) 
– Mempersiapkan undangan rapat dan menetapkan pihak-pihak 

yang akan diundang dalam rapat pembentukan (antara lain, 
semua calon anggota, Tokoh-tokoh masyarakat, pejabat 
pemerintah setempat dan salah seorang staf ahli dari kantor 
koperasi) 

– Mempersiapkan tempat dan alat-alat kelengkapan rapat 
Mempersiapkan Daftar Hadir dan Notulen 

 
2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan 
Jika persiapan dianggap sudah matang, maka dilakukanlah rapat 
pembentukan koperasi. Pada saat rapat diundang salah seorang staf ahli 
dari kantor Dinas/Kanwil koperasi dengan tujuan memberikan petunjuk 
dan penjelasan-penjelasan nantinya saat rapat jika ada yang bertanya, 
agar rapat pembentukan dapat terarah dan efektif, sehingga maksud 
pendirian koperasi dapat terwujud. Rapat dinyatakan sah bila minimum 20 
orang dari seluruh calon anggota yang hadir sepakat untuk mendirikan 
koperasi (karena koperasi primer anggota minimumnya adalah 20 orang) 
 
Materi yang di Bahas dalam rapat pembentukan antara lain ;  
a. Tujuan pendirian koperasi 
b. Usaha-usaha apa yang akan dijalankan 
c. Penerimaan dan penentuan persyaratan untuk menjadi anggota dan 
pengurus 
d. Penyusunan Anggaran Dasar 
e. Penetapan Modal awal dan Simpanan Pokok 
f. Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa (Pengawas) 
 
3. Anggaran Dasar 
Anggaran Dasar (AD) ; adalah suatu peraturan tertulis yang memuat 
ketentuan -ketentuan pokok mengenai organisasi koperasi, manajemen 
dan kegiatan usaha, kewajiban dan resiko yang harus ditanggung semua 
unsur jika koperasi rugi atau dibubarkan serta hak anggota dan unsur-
unsur lainya, yang selanjutnya akan mengatur tata kehidupan koperasi 
tersebut. Menurut UU No. 12 tahun 1967 unsur-unsur Anggaran Dasar 
antara lain adalah : 
 

– Dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat 
pembentukan koperasi 

– Memuat ketentuan-ketentuan pokok dasar bagi kehidupan 
koperasi yang mencakup hal-hal ringkas, jelas dan mudah 
dipahami 

– Isi dan cara penyusunanya tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan Per Undang Undangan dan Ketentuan-ketentuan 
yang lebih tinggi. 

 
a. Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar antara lain : 
 

– Untuk memberikan kejelasan tentang kehidupan koperasi yang 
bersangkutan 

– Untuk memudahkan terciptanya sasaran yang dikehendaki oleh 
para anggota sesuai tujuan pembentukan koperasi 

– Untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan 
organisasi terutama alat-alat kelengkapan organisasi koperasi 

– Untuk memberikan kepastian hukum bahwa benar-benar telah 
terbentuk suatu organisasi koperasi yang berhak melaksanakan 
kegiatan usahanya 

– Sebagai dasar dalam penyusunan peraturan-peraturan lainya 
yang diperlukan koperasi, seperti Anggaran Rumah Tangga 
(ART) dan peraturan khusus lainya. 

 
b. Kegunaan Anggaran Dasar bagi koperasi antara lain : 
 

– Untuk menjamin ketertiban organisasi, karena fungsi, tugas dan 
tata kerja alat-alat kelengkapan koperasi dicantumkan dalam 
Anggaran Dasar 

– Untuk mencegah kesewenang-wenangan dari para pelaksana 
koperasi baik Anggota, Pengurus, Pengawas, manajer dan 
karyawan, karena tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab 
masing-masingnya dicantumkan dalam AD 

– Sebagai jaminan bagi pihak lain yang ingin melakukan kontrak 
atau menjalin kerja sama dengan koperasi tersebut. 

 
c. Hal-Hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar antara lain : 
Nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri dan pengurus 
koperasi tersebut 
 

– Nama lengkap dan nama singkat koperasi yang bersangkutan 
– Tempat kedudukan koperasi dan wilayah operasinya 
– Tujuan koperasi 
– Jenis dan kegiatan usaha yang akan dijalankan 
– Syarat - syarat menjadi anggota dan pengurus 
– Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, wewenang dan 

tanggung jawab dari setiap unsur-unsur organisasi koperasi 
(baik Anggota, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) 
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– Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat- Rapat Anggota dan 
Rapat Pengurus  

–  Ketentuan-ketentuan mengenai, Simpanan Anggota, Sisa Hasil 
Usaha (SHU) dan sisa kekayaan koperasi bila satu saat koperasi 
dibubarkan  

–  Hal-hal lain sesuai kesepakatan dan keputusan dalam rapat 
pembentukan 

 
4. Keputusan-Keputusan Rapat 
Rapat pembentukan koperasi diarahkan sedemikian rupa agar dapat 
menyepakati dan melakukan keputusan-keputusan antara lain 
 

– Adanya kesepakatan pembentukan koperasi 
– Terbentukanya konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga 
– Ditetapkanya modal awal dan Neraca awal koperasi 
– Disepakati rencana kerja koperasi 
– Menetapkan orang-orang yang diberi kuasa untuk menanda 

tangani  Anggaran Dasar  
–  Menetapkan personalia Pengurus dan Badan Pemeriksa 

 
5. Berita Acara Dan Notulen Rapat 
Setelah Rapat pembentukan selesai, maka pengurus koperasi yang 
bersangkutan diwajibkan untuk membuat : 
 
a. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi yang menerangkan waktu, 
tempat dan proses terjadinya rapat. Berita Acara rapat pembentukan ini 
nantinya bersama konsep Anggaran Dasar yang telah disetujui rapat dan 
Neraca Awal koperasi dilampirkan bersama surat permohonan dan 
pendaftaran koperasi kekantor Dinas Koperasi. 
 
b. Notulen Rapat yaitu catatan tentang semua hal yang dibicarakan dalam 
rapat, mana yang telah disepakati dan mana yang belum disepakati. 
Pembuatan Notulen rapat ini merupakan salah satu kewajiban pengurus 
agar terdapat kesinambungan antara suatu rapat dengan rapat berikutnya. 
 
6. Pendaftaran Koperasi 
Setelah koperasi terbentuk, maka pengurus atau salah seorang yang 
ditunjuk harus mengajukan dan mengantarkan Surat Permohonan 
pendaftaran Badan Hukum koperasi ke kantor Dinas Koperasi kabupaten / 
kota. Bersama surat permohonan itu dilampirkan pula berkas-berkas 
berikut : 
 
a. Akte Pendirian / Anggaran Dasar koperasi rangkap 2, salah satunya 
harus diberi materai 
 
b. Berita Acara rapat pembentukan koperasi 
 
c. Neraca Awal koperasi yang tidak bermaterai 
 
d. Daftar hadir anggota dan pengurus yang hadir saat rapat pembentukan 
yang sudah ditanda tangani masing-masingnya. 
 
7. Status Terdaftar 
Setelah pengurus/utusan menyampaikan surat permohonan badan hukum 
berserta berkas-berkas lampiranya ke kantor Dinas koperasi, maka staf 
kantor koperasi yang menerimanya akan memberikan Surat Tanda Terima 
yang diberi tanggal dan ditanda tangani kepada pihak yang mengantarkan 
surat tersebut. Bersamaan dengan itu, staf kantor koperasi tersebut akan 
mencatatkan koperasi itu dalam buku pendaftaran. Maka sejak saat itu 
koperasi tersebut telah resmi memiliki status terdaftar. 
 
8. Penelitian Oleh Kantor Koperasi 
Sebagai tindak lanjut dikeluarkanya status terdaftar oleh kantor koperasi, 
maka paling lama 2 bulan setalah terdaftar, beberapa orang staf ahli dari 
kantor koperasi akan melakukan peneltian lansung kelapangan guna 
menyelidiki keberadaan koperasi tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan 
untuk menjamin kelansungan hidup koperasi tersebut pada masa yang 
akan datang. Unsur-unsur yang diteliti oleh staf kantor koperasi antara lain 
adalah : 

– Apakah para pendiri/pengurus adalah orang-orang yang paham 
dan mengerti keadaan sosial ekonomi daerahnya, serta 
memiliki jiwa pembangunan, kesadaran dan kepercayaan diri 
yang tinggi 

– Apakah koperasi tersebut telah memiliki usaha yang jelas yang 
dapat dijalankan, guna menjamin adanya sumber-sumber 
pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi 
tersebut 

– Apakah para anggota memiliki keinginan dan rasa kebutuhan 
untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui wadah 
koperasi 

– Apakah penerimaan anggota telah melalui seleksi dan 
memenuhi syarat terutama tentang mental, landasan dan 
sendi-sendi koperasi dan sukarela untuk bergabung. 

– Apakah para anggota, pengurus, pengawas dan manajer telah 
memahami tugas, kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-
masingnya dalam organisasi koperasi 

– Apakah para pengrusnya adalah orang-orang yang bersedia 
bekerja 

– keras tanpa semata-mata mengharapkan honorium dan fasilitas 
tertentu atau kepentingan pribadi lainya 

– Apakah terjalin hubungan baik dan harmonis antara semua 
unsur organisasi koperasi (Anggota, Pengurus, Pengawas, 
Manajer dan karyawan) 

 

9. Rekomendasi Pejabat Koperasi 
Berdasarkan pemeriksaan berkas-berkas yang dilampirkan bersama surat 
permohonan dan hasil penelitian lansung dilapangan yang telah dilakukan 
staf ahli kantor koperasi, maka kantor koperasi akan memberikan 
rekomendasi antara lain : 
 
a. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan menyetujui 
agar koperasi tersebut mendapatkan hak badan hukum koperasi 
 
b. Menunda atau menolak pembentukan koperasi beserta badan 
hukumnya, bila belum memenuhi syarat atau tidak layak untuk diteruskan 
 
10. Penetapan Badan Hukum Koperasi 
Bila rekomendasi yang diberikan adalah menyetujui pembentukan 
koperasi serta penetapan badan hukumnya, maka ditetapkanlah badan 
hukumnya. 
 
a. Untuk koperasi yang wilayah operasinya kecil dari satu propinsi atau 
maksimum satu propinsi, maka badan hukumnya ditetapkan oleh kepala 
kantor Dinas Koperasi propinsi, termasuk perubahan Anggaran Dasarnya 
serta pembubarannya 
 
b. Untuk koperasi yang wilayah operasinya meliputi beberapa propinsi 
atau seluruh wilayah Indonesia, maka badan hukumnya ditetapkan oleh 
mentri koperasi, termasuk Anggaran dasarnya dan pembubaranya. 
 
11. Koperasi Sebagai Badan Hukum 
Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi berlaku sebagai tanggal resmi 
berdirnya koperasi tersebut. Sejak tanggal tersebut, koperasi yang 
bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum sehingga segala hak dan 
kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum 
tanggal pendaftaran, seketika itu beralih pada badan hukum koperasi 
tersebut. Koperasi yang sudah berbadan hukum, memungkinkan koperasi 
tersebut melakukan segala tindakan hukum, seperti per Undang-
uandangan Agraria, pemilikan atas tanah/kendaraan dan melakukan usaha 
ekonominya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi yang 
bersangkutan. Koperasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai 
person terlepas dari hak dan kewajiban para pendiri atau pengurusnya. 
 
12. Akreditasi Koperasi 
Dalam rangka pengawasan dan peningkatan mutu koperasi di Indonesia, 
maka setiap saat Kementrian koperasi akan melakukan pembinaan dan 
pengawasan serta memberikan penilaian (Akreditasi) pada semua koperasi 
yang beroperasi di Indonesia. Nilai / akreditasi ini dapat berubah setiap 
tahunnya (turun naik). Ada tiga kemungkinan nilai/akreditasi koperasi, 
yaitu : 
 
a. Akreditasi A ( baik) 
b. Akreditasi B (sedang) 
c. Akreditasi C (kurang) 
 

 
 
 
Pengertian Manajemen 
 
a. Pengertian Definisi Manajemen 
Manajemen adalah faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Jika 
dianalogikan manajemen merupakan nyawa dari sebuah stuktur 
kelembagaan. Peranan inilah yang menjadikan manajemen tidak saja 
penting tetapi juga sangat vital. Peformance organisasi ditentukan oleh 
rancang bangun manajemen. Goal dari menajemen adalah kesempurnaan 
pencapaian visi organisasi. 
 
Seringkali manajemen berkaitan dengan cara mengatur, how to manage 
untuk mencapai tujuan organisasi. Esensi mengatur disini tidak hanya 
menata saja, tetapi ada aspek-aspek pendukungnya.Joseph L, menyatakan 
bawa manajemen adalah : " Gets things done trough other people" 
 
Penjelasan dari defenisi diatas adalah : 
Manejemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama 
mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. 
Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk para 
manajer untuk mengkordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain 
menuju tercapainya tujuan bersama. 
 
Defnisi yang saat ini dipakai oleh banyak kalangan adalah buah pemikiran 
dari dua pakar Ilmu Manajeman Taylor dan Henry Fayol. Pemikir – pemikir 
jenius yang oleh kaum sosialis dan kapitalis pada awal abad 18 disebut 
sebagai bapak sebagai pendiri ilmu manajemen menyatakan sesuatu harus 
disederhanakan seminimal mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan 
seharusnya dibagi dan diberikan suatu standar ukuran tertentu. Konsep 
manajemen fayol sangat berpengaruh dalam upaya menhilmiahkan ilmu 
manajeman. 
 
Kata manajemen di ambil dari kata bahasa inggris yaitu “manage” yang 
berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. 
“Ilmu Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara 
mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan 
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/ melalui orang lain”. Yang dimaksud orang lain disini mempunyai arti yang 
sangat luas, karena dapat berupa bantuan dalam ujud pikiran, tenaga dan 
dapat pula intuisinya. 
 
Manajemen bisa diberi pengertian sebagai proses perencanaan, 
pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian upaya anggota 
organisasi dan proses penggunaan berbagai sumber daya organisasi untuk 
tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
 
b. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli: 
 
Menurut G. Terry, mendefinisikan bahwa : 
“Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu 
dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai 
tujuan”. 
 
Pengertian Manajemen Menurut James A.F. Stoner 
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha - usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya– sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan 
manajemen adalah proses kegiatan dengan melalui orang lain untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan 
berjalan ke arah suatu tujuan. 
 
Pengertian Manajemen Menurut Drs. Oey Liang Lee 
Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, 
penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Pengertian Manajemen Menurut R. Terry 
Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian 
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya 
lainnya. 
 
Pengertian Manajemen Menurut Lawrence A. Appley 
Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha 
orang lain. 
 
Pengertian Manajemen Menurut Horold Koontz dan Cyril O’donnel 
Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui 
kegiatan orang lain. Jadi pengertian manajemen secara umum adalah 
suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang 
dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. 
 
Konsep Manajemen Fayol di kemukakan sebagai berikut : 
Plan (Merencanakan) ; Merencanakan erat kaitanya dengan bagaimana 
melihat sumberdaya, melakukan analisis terhadap kondisi factual sekaligus 
meramalkan kondisi – kondisi atau perubahan pada masa datang ‘ future 
trend". Dari berbagai input tersebut dibuat strategi-strategi untuk 
mancapai tujuan organisasi. 
 
Organize (Mengorganisir): Aktivitas yang ditujukan untuk melaksanakan 
plan. Komponen organiz meliputi siapa yang malakukan apa, kapan 
dilakukan dan bagaimana pekerjaan dilakukan. Coordinate (Kordinasi) 
Upaya untuk menjaga kestabilan kinerja yang kandusif, efektif dan efesien. 
Control (Mangawasi), proses yang maliputi penilaian dan pengukuran hasil 
pekerjaan. 
 
Ruang Lingkup Manajemen Koperasi 
Manajemen koperasi yang selalu digambarkan seragam dekat dengan 
marginal dan tidak mempunyai kemampuan bersaing. Munculnya berbagai 
macam bentuk koperasi saat ini juga mengaharuskan kita membuat 
penyesuaian manajemen koperasi syariah dan manajemen koperasi 
swasta yang berorientasi mencari keuntungan tentu akan sangat berbeda 
jika dibandingkan dengan manajemen koperasi sekolah, dan untuk hal ini 
saja koperasi tidak memiliki kemampuan memadai, bahkan konsep dasar 
manajemen strategi koperasi masih sangat sulit dicari standarnya. 
 
Sebuah keinginan besar adalah terciptanya sebuah konsep manajemen 
koperasi Indonesia yang memang mempunyai fungsi manajemen koperasi 
yang tepat untuk negeri ini. Mungkin kita belum sampai pada sistem 
informasi manajemen koperasi yang baik tetapi setidaknya kita harus 
berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan koperasi mampu bersaing 
dengan perusahaan besar Indonesia. Koperasi dikatakan sebagai kontra 
failing power artinya secara sederhana sebagai kekuatan pengimbang 
kapitalisme. 
 
Dalam sistem ekonomi pasar semakin besar jumlah yang kita belanjakan 
akan semakin banyak potongan harga yang kita peroleh, pada kondisi 
seperti ini bagi pemilik kapital atau modal akan sangat menguntungkan. 
Sedangkan bagi yang tidak mempunyai cukup kapital atau modal akan 
memperoleh harga yang tinggi. Upaya menaikkan posisi tawar ekonomi 
dan meningkatkan skala ekonomi rakyat inilah koperasi dibutuhkan. 
Manajemen koperasi memahami bahwa koperasi itu kekuatan utamanya 
adalah kebutuhan bersama dalam konteks ekonomi, sukarela dan terbuka 
serta partisipasi total dari anggota. Logikanya ketika angota merasakan 
manfaat ekonomi dari koperasi maka member base economic akan 
berjalan. 

Kebanyakan ahli manajemen berpendapat bahwa bahwa manejemen 
koperasi jauh lebih sulit dan rumit dibanding manajemen usaha lainya, 
kerana selain memiliki unsur ekonomi, koperasi juga memiliki unsur sosial.  
Manajemen koperasi berarti bagaimana penerapan prinsip-prinsip atau 
unsur-unsur manajemen dalam koperasi. Jadi unsur-unsur manajemen 
adalah 
 
- Perencanaan (Planning) ............................> P 
- Pengorganisasian (Organizing)...................> O 
- Pemimpinan (Leadership/Actuating) .........> A 
- Pengendalian (Controlling) ........................> C 
 
Pengertian Manajemen Koperasi 
Definisi manajemen koperasi adalah suatu cara mencapai tujuan koperasi 
dengan bekerjasama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, atau dengan 
kata lain. Manajemen koperasi diartikan sebagai suatu proses untuk 
mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. 
Untuk mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem 
Manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan 
diterapkannya fungsi – fungsi manajemen. 
 
Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu 
proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas 
kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya 
sistim Manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan 
diterapkannya fungsi-fungsi Manajemen. 
 

 
 
A. Pengertian Modal 
Dalam ekonomi Pembangunan, modal diartikan sebagai barang-barang / 
peralatan yang digunakan manusia untuk membantunya dalam pekerjaan 
atau dalam proses produksi. Dalam arti umum atau bisnis, modal adalah 
uang atau dana yang dapat dugunakan untuk berbagai usaha untuk 
mengembangkan usaha yang telah ada. 
 
Walaupun koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikatan orang, tidak 
berarti modal tidak penting bagi koperasi. Sebaliknya modal merupakan 
unsur yang sangat penting bagi koperasi. Kemampuan koperasi dalam 
menghimpun modal akan menentukan kelancaran operasional dan 
perkembangan koperasi. 
 
B. Prinsip-Prinsip Permodalan Koperasi 
Dalam menghimpun dan menggunakan modal, koperasi harus tunduk 
pada prinsip -prinsip permodalan koperasi yaitu : 
 
a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada 
ditangan anggota, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki 
seseorang atau suatu pihak dalam koperasi. Setiap anggota tetap memiliki 
hak suara yang sama dalam koperasi yaitu satu anggota satu hak suara 
 
b. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi 
anggota 
 
c. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas sesuai prinsip-
prinsip koperasi 
 
d. Modal harus digunakan secara efisien 
 
e. Usaha yang dijalankan koperasi harus dapat membantu pemupukan 
modal bagi koperasi 
 
1. Sumber-Sumber Modal Koperasi 
Secara umum ada dua sumber modal koperasi yaitu dari anggota koperasi 
sendiri dan dari luar anggota koperasi yang bersangkutan. 
 
a. Modal Dari Anggota 
Modal dari anggota ada tiga yaitu : 
 
1). Simpanan Pokok 
Yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan anggota pada saat pendirian 
koperasi atau pada saat seseorang masuk menjadi anggota baru koperasi. 
Jumlahnya sama untuk tiap anggota. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil 
selagi yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan ia ikut 
bertanggung jawab menanggung kerugian koperasi 
 
2). Simpanan Wajib 
Yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya 
pada waktu-waktu tertentu, seperti saat penjualan barang ke koperasi, 
saat memperoleh pinjaman dari koperasi dll. Simpanan wajib ini tidak ikut 
menanggung kerugian 
 
3). Simpanan Sukarela 
Yaitu simpanan yang dilakukan anggota atas dasar sukarela berdasarkan 
perjanjian atau peraturan khusus, yang sengaja disimpan untuk jangka 
waktu tertentu. Simpanan ini tidak ikut menanggunng kerugian dan untuk 
simpanan sukarela ini diberikan imbalan / jasa tertentu 
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b. Modal dari Luar Anggota 
Koperasi juga dapat menghimpun modal dari luar anggota koperasi 
sendiri. Modal yang dapat dihimpun dari luar anggota antara lain 
 
1). Dari Koperasi Lainya. 
Salah satu azas koperasi adalah kerja sama antar koperasi, maka termasuk 
dalam permodalan, koperasi yang kekurangan modal dapat meminjam 
kepada koperasi lain yang kelebiha modal, baik dari koperasi yang sama 
tingkatanya maupun dari koperasi yang berbeda tingkatanya. 
 
2). Dari Bank dan Lebaga Keuangan Lainya 
Koperasi juga dapat menghimpun modal melalui pinjaman dari perbankan 
atau lembaga keuanga lain seperti Leasing, Dana Pensiun, Asuransi, Modal 
Ventura dll 
 
3). Penerbitan Obligasi atau Surat - Surat Hutang 
Di Amerika koperasi bisa menerbitkan obligasi untuk memperoleh 
tambahan modal, khusus koperasi yang sudah kuat atau mapan, tetapi di 
Indonesia masih sulit dilakukan karena persyaratanya sulit untuk dipenuhi 
koperasi 
 
4). Sumber-sumber lain yang sah 
Selain dari sumber-sumber diatas, koperasi juga bisa memperoleh 
tambahan modal dari pihak lain, seperti hibah pihak ketiga. Di Indonesia 
jumlah yang cukup besar yaitu dari BUMN. Dalam rangka pengembangan 
koperasi dan usaha kecil menengah, maka pemerintah telah mewajibkan 
agar BUMN mengalokasikan 5 % dari keuntunganya untuk disalurkan 
kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah. 
 

 
 
A. Bentuk Perangkat Organisasi 
Aspek ini merupakan bagian penting dari kesuksesan pengelolaan 
koperasi, kenapa demikian? pengertian struktur organisasi menyebutkan 
bahwa Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang 
didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme 
kontrol, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan. 
 
Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikan rupa sesuai dengan 
idiologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh Strategic 
competitiveness sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk 
yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi 
yang sedang dikembangkan tetepi secara basic idologi terutama terkait 
dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukan kesamaan. 
Undang undang Koperasi 2012 sah secara hukum berlaku di Indonesia, 
sebagai produk hukum maka undang - undang tersebut memiliki 
keukuatan untuk memaksa publik untuk mentaatinya. 
 
1. Rapat Anggota 
Rapat Anggota merupakan kolektibilitas suara anggota sebagai pemilik 
organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam 
Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian Pasal 23 
disebutkan bahwa Rapat Anggota menetapkan: 
 
 Anggaran Dasar, 

1. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha 
koperasi, 

2. Pemilihan, pengankatan dan pemberhentian Pengurus dan 
Pengawas, 

3. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan koperasi, 
serta pengesahan laporan keuangan, 

4. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pelakasana 
tugasnya, 

5. Pembagian sisa hasil usaha dan penggabungan, peleburan, 
pembagian dan pembubaran koperasi. 

 
Tugas dan wewenang Rapat Anggota : 

1. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus 
dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan. 

2. Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun 
buku berikutnya. 

3. Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran 
Koperasi. 

4. Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas. 
5. Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

 
Anggota koperasi adalah pemiliki dan sekaligus sebagai pengguna jasa 
(identitas ganda anggota koperasi), merupakan ciri univerasal dari badan 
usaha koperasi, bila pemilik badan usaha dan pengguna jasa tidak identik, 
maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi. Identitas anggota koperasi 
yang unikinilah yang membangun kekuatan produk dari koperasi, jadi yang 
disatukan ke dalam koperasi sebenarnya adalah kepentingan atau tujuan 
ekonomi yang sama dari sekolompok individ. karena itu lebih tepat apabila 
koperasi disebut sebagai kumpulan dari kepentingan ekonomi yang sama 
dari sekelompok orang-orang atau sekolompok badan hukum koperasi. 
Pada dasarnya, Rapat Anggota koperasi berfungsi : 
 
 
 

1. Mengesahkan AD, ART & peraturan khusus 
2. Mengesahkan program kerja dan anggaran pendapatan serta 

belanja koperasi 
3. Mengakat&memberhentikan pengawas 
4. Mengakat&memberhentikan pengurus 
5. Mengesahkan laporan pengawasan dan pengurus 
6. Menetapkan pembagian dan penggunaan SHU 
7. Menetapkan kebijakan dibidang organisasi, manajemen dan 

usaha 
 
2. Pengurus 
Pengurus merupakan wakil dari Anggota yang dari dan oleh Anggota untuk 
menjalankan / mewakili Anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. 
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelola koperasi 
dan usahanya kepada Rapat Anggota. 
 
a. Tugas Pengurus 
Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari Rapat Anggota dan 
melaksanakan seluruh keputusan Rapat Anggota tersebut guna 
memberikan manfaat kepada Anggota Koperasi. Pada Undang-Undang RI 
Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 30 sebagai berikut: 
 

1. Mengelola koperasi dan usahanya; sebagi pihak yang dipercaya 
oleh Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha 
Koperasi, Pengurus koperasi harus berusaha menjalankan 
semua kebijakan dan rencana kerja yang telah disepakati oleh 
Rapat Anggota. 

2. Mengajukan Rancangan Program Kerja secara Rencana 
Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Sebagai pengelola 
usaha Koperasi, Pengurus Koperasi harus memiliki wawasan 
bisnis yang cukup. 

3. Menyelenggarakan Rapat Anggota; sebagai pengelola 
organisasi Koperasi, pengurus Koperasi antara lain harus 
mampu menyelenggarakan Rapat Anggota koperasi dengan 
sebaik-baiknya. 

4. Mengajukan Laporan keuangan dan Pertanggungjawaban 
Pelaksana Tugas; sebagai pengelola organisasi dan usaha 
koperasi memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 
kepengurusannya kepada Rapat Anggota. 

5. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan investasi secara 
tertib; 

6. Memelihara daftar buku anggota. Salah satu ukuran organisasi 
yang sehat adalah terselenggaranya administrasi organisasi 
yang teratur dan sistematis. 

 
Selain itu Pengurus juga memiliki tugas lain dalam memberikan pelayanan 
kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat, mendelegasikan tugas kepada 
Manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanan dan Anggota, 
meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada Anggota, mencatat 
mulai dari sampai dengan berakhirnya masa ke Pengurusan Pengawasan 
dan Pengurus, dan mencatat masuk dan keluarnya Anggota. 
 
b. Wewenang Pengurus 

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar. 
2. Memutuskan penerimaandan penolakan Anggota baru serta 

pemberhentian Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran 
Dasar 

3. Melakukan tindakan upaya bagi kepenringan dan kemanfaatan 
koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan Rapat 
Anggota. 

 
3. Pengawas 
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan 
apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengkoreksinya dengan 
maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
 
Tugas dan Wewenang Pengawas Koperasi 

1. Pengawas koperasi berwenang dan bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 
organisasi. 

2. Pengawas wajib membuat laporan tentang hasil 
kepengawasanya dan merahasiakan hasil laporanya kepada 
pihak ketiga. 

3. Pengawas koperasi meneliti catatan dan fisik yang ada 
dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan. 

 
4. Manajer 
Pengelola (Manajer) koperasi adalah mereka yang diangkat dan 
diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara 
efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / 
pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus. 
 
Tugas dan tanggung jawab pengelola : 

– Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam 
menyusun perencanaan. 

– Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara 
efektif dan efisien. 

– Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas 
bawahannya. 

– Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi 
pegawai. 

 
a. Pendekatan Sistem pada Koperasi 
1. Di satu pihak pemrakarsaan bagi pembentukan organisasi swadaya 
koperasi dapat berasal dari atas dan dari luar yaitu dari orang – orang yang 
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tidak berkepentingan terhadap jasa pelayanan koperasi, tetapi memiliki 
motivasi dan cukup mampu bertindak sebagai pemrakarsa dan promotor. 
Cara ini akan berhasil bila ada tindakan yang positif, tanggapan yang positif 
dari orang yang berkepentingan dengan organisasi koperasi. 
 
2. Di lain pihak, prakarsa untuk mendirikan dan membentuk koperasi 
dapat berhasil dari para anggota sendiri atau dari bawah dan dari dalam. 
 
Hubungan Kerja Manajer : 
a) Secara vertikal, Manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan 
Pengurus, Pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala 
rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan uaha baru. 
 
b) Hubungan kerja kebawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk 
melakukan kegiatan mengatur, membina dan memberikan bimbingan dan 
pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan Pengurus 
dan Pengawas. 
 
c) Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran 
manajer setingkat Pengelola. 
 
Tata Kerja Manajer : 
a) Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat 
Gabungan, 
b) Manajer membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang 
dibahas dalam Rapat, 
c) Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan 
yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya, 
d) Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas 
keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat, 
e) Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Pengurus, 
f) Manajer bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas. 
 
Unit-Unit kerja tingkat pelaksana, terdiri dari : 
a) Bagian Sekretariat 
b) Bagian Keuangan 
c) Bagian Administrasi 
d) Unit-Unit Usaha Produktif 
 
 

 
 
FUNGSI - FUNGSI MANAJEMEN 
 
A. Perencanaan (Planning) 
 
1. Pengertian dan Arti penting 
“Perencanaan” adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum 
tindakan itu sendiri dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa dalam 
perencanaan hendaknya orang harus berfikir dahulu tentang apa yang 
akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta tanggung jawab 
terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu perencanaan sangat penting 
bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. 
 
Syarat – Syarat Perencanaan yang baik 
 
a) Berdasarkan pada alternative 
Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik maka sebelumnya agar 
disusun berbagai alternative, misalnya untung dan rugi kelebihan dan 
kekurangannya, kendala dan dukungannya, sehingga dapat menentukan 
perencanaan yang paling baik. 
 
b) Harus realistis 
Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik diatas kertas saja akan 
tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya. Misalnya : keterbatasan 
dalam teknologi, keterbatasan sumber dana, tenaga kerja, dsb. 
 
c) Harus ekonomis 
Disamping keterbatasan diatas, juga harus mempertimbangkan tingkat 
ekonomis dalam suatu rencana. Hindarkan faktor pemborosan, biaya, 
waktu, tempat, dsb. 
 
d) Harus luwes (fleksibel) 
Dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya setiap saat dapat 
dievaluir sesuai dengan perkembangan organisasi, situasi dan kondisi pada 
waktu tersebut. Pada dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil 
penelitian sebelumnya, namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai 
penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan. 
 
e) Didasari partisipasi 
Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikutkan berbagai 
pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan 
adanya partisipasi, perusahaan akan memperoleh manfaat ganda, karena 
disamping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat 
kerja para karyawan (karena merasa). 
 
2. Manfaat Perencanaan bagi Organisasi 
a. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan 
b. Untuk memilih dan menetapkan skala prioritas 

c. Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan 
d. Untuk mengurangi dan menghadapi ketidakpastian (uncertainly) 
e. Mendorong tercapainya tujuan, misalnya kesejahteraan anggota, 
memperluas usaha dsb 
 
3. Untuk Perencanaan bagi Organisasi 
Falsafah Program Kebijakan Aturan Tujuan Jadwal Strategi Anggaran 
Prosedur Taktik,dll 
 
4. Perencanaan Tahap-tahap Penyusunan 
a. Menetapkan dan merumuskan tujuan 
b. Melakukan analisis kesempatan/swot 
c. Melakukan analisis sumber daya 
d. Identifikasi dan Pengembangan alternative 
e. Implementasi strategi 
f. Pelaksanaan keputusan 
 
5. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) 
Perencanaan strategis adalah suatu proses perencanaan jangka panjang 
yang disusun untuk mencapai tujuan Organisasi. 
 
a) Sifat-sifat Perencanaan Strategis : 
(1) Menyangkut kurun waktu yang panjang/lama 
(2) Menyangkut persoalan yang mendasar 
(3) Memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan 
(4) Sebagai alat pemersatu dalam pengambilan keputusan 
(5) Umumnya digunakan oleh Manajer puncak 
 
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perencanaan strategis (1) 
Adanya peningkatan dan perubahan teknologi; 
(2) Semakin rumit dan kompleks tugas manajerial 
(3) Makin panjang waktu dan dampak dimasa depatn, 
(4) Makin rumitnya lingkungan luar 
 
B. Pengorganisasian (Organizing) 
 
Pengertian Organisasi 
Definisi organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam suatu 
wadah yang terdiri dari pipinan dan anggota-anggotanya yang saling 
mengikatkan diri dalam sistem. Memiliki Visi, misi dan tujuan bersama. 
Organisasi dibangun oleh struktur kompleks yang melibatkan banyak 
parameter dan aspek. Komponen utama organisasi adalah people. Faktor 
ini kemudian biasa disebut sebagai SDM. Kemudian kelengkapan organiasi 
meliputi perangkat organisasi dan pendukungnya. 
 
Faktor non formal diluar sistem kelembagaan namun melekat dalam 
aktivitas organisasi seperti budaya, ikatan emosi, ratio persahabatan, 
kebersamaan dan solidaritas adalah aspek - aspek yang sangat berpenaruh 
dalam proses manajemen Organisasi dilihat dari aspek kematangan 
seluruh. komponen organisasi mengalami pertumbuhan sebagai berikut:  
 

– Embrionic (Masa adaptasi) 
– Growth (Ditandai dengan aktivitas yang beragam) 
– Maturation (Masa puncak) 
– Quantum (Kondisi dimana ada keinginan untuk mencari 

tantangan baru) 
– Decline (penurunan / kemunduran) 

 
“Organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerjasama, dimana 
kerjasama tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau 
gambaran skematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai 
tujuan tertentu” Dwight Waldo, mendefinisikan bahwa: 
“Organisasi adalah struktur hubungan antar manusia berdasarkan 
wewenang dan kelanggengan dalam sebuah system administrasi” 
 
Azas-azas Organisasi 
Azas-azas organisasi adalah merupakan pedoman yang sejauh mungkin 
hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan 
aktivitas organisasi dapat berjalan lancar Adapun urutannya adalah : 
 
a. Perumusan tujuan jelas ; 
Rumusan tujuan yang jelas untuk memudahkan penetapan haluan 
organisasi, pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan pejabat, 
kecakapan daya kreasi dari para anggota organisasi. 
 
Gregor, mengatakan : 
Tujuan yang jelas adalah yang efektif menambah semangat semua anggota 
untuk bekerja kearah tujuan yang sama. 
 
b. Pembagian Tugas; 
Azas ini dapat diartikan sebagai : 
 
a) Perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat 
hubungannya satu sama lain dalam satuan organisasi. 
b) Perincian serta pengelompokan yang erat hubungannya satu dengan 
yang lain, untuk dilakukan oleh pejabat tertentu 
 
1. Koordinasi Koordinasi adalah suatu azas yang menyatakan bahwa dalam 
suatu organisasi haru ada keselarasan aktivitas diantara satuan-satuan 
organisasi. Adapun manfaat koordinasi adalah : 
 
a) Menghindarkan konflik 
b) Menghindarkan rebutan fasilitas 
c) Menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih 
d) Menjamin kesatuan sikap 
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e) Menjamin kesatuan pelaksanaan, dll 
 
Koordinasi dapat dilakukan dengan cara : 
a) Pertemuan informal 
b) Pertemuan resmi 
c) Mengangkat koordinasi 
d) Menggunakan buku pedoman, dsb 
d. Pelimpahan wewenang 
 
Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan 
baik. Sedangkan pelimpahan adalah penyerahan. 
 
e. Rentangan Kontrol (Rentang kendali); 
Rentangan control adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat 
dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Sedangkan bawahan langsung 
adalah merupakan sejumlah pejabat yang langsung dibawah seorang 
atasan. Yang perlu diperhatikan dalam rentang kendali adalah : Bahwa 
seseorang atasan tidak mungkin dapat memimpin bawahan sebanyak-
banyaknya, karena kemampuan seseorang itu terbatas. Makin banyak 
bawahan, beban pimpinan makin berat, sehingga harus diperhatikan tidak 
hanya orang-orangnya saja tetapi hubungannya. 
 
f. Jenjang organisasi : 
Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang 
didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut 
kedudukannya dari atas sampai bawah dalam suatu fungsi. 
Inti jenjang organisasi menurut Caroll L. Shartle, adalah “perbedaan antara 
peranan atasan dan bawahan” 
 
g. Kesatuan Perintah: 
Kesatuan perintah berarti bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi 
hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggungjawab kepada seorang 
atasan tertentu. 
 
h. Fleksibilitas : 
Struktur organisasi harus sudah dirubah untuk disesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas 
yang sedang berjalan. Tetapi kalau dirubah justru menghambat kelancaran 
aktivitas, maka ini bukan fleksibilitas 
 
Misalnya : 
- Perubahan tujuan 
- Penambahan tujuan 
- Perluasan aktivitas 
- Penambahan beban kerja dll 
 
C. Actuating (Penggerakan Untuk Bekerja) 
Koperasi hakekatnya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari 
kesulitan, kekurangan, kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat 
kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu 
(komunitas anggota koperasi) sendiri membangun kesejahteraan secara 
bersama-sama (goal). Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka 
koperasi harus menunjukkan jatidirinya yang mandiri. 
 
1. Kemanfaatan bagi anggota dari Usaha Koperasi Keuntungan Ekonomis :  
- Peningkatan skala usaha (menjual dan membeli) 
- Pemasaran (menampung hasil produksi) 
- Pengadaan barang dan jasa (menyediakan untuk anggota) 
- Fasilitas kredit (memberi kemudahan kepada anggota) 
- Pembagian SHU (berdasar transaksi dan partisipasi anggota) 
 
Keuntungan Sosial : 
- Keuntungan kelompok (kepentigan banyak orang) 
- Pendidikan dan pelatihan (meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 
keterampilan) serta Kaderisasi yang berkesinambungan. 
- Program sosial lainnya (kesetiakawanan antar anggota) 
 
Sesuai dengan pengertian dan jatidiri serta nilai-nilai koperasi tersebut 
diatas maka keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya antara 
lain ditujukan : 
 
Pertama, membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota. 
 Anggota Koperasi sebagai modal utama dari koperasi, maju atau 
mundurnya kinerja koperasi akan ditentukan oleh peran aktif anggota baik 
sebagai pemodal (pemilik), nasabah (konsumen) serta sebagai penerima 
manfaat atau dengan kata lain Anggota adalah Raja. Ini adalah realita 
dalam perkoperasian karena anggota sebagai pemilik koperasi 
memberikan makna bahwa anggota memiliki hak penuh menentukan 
diterima atau disetujuinya perencanaan usaha yang diajukan oleh 
Pengurus dan Pengawas dalam forum Rapat Anggota. Sikap loyal anggota 
karena memiliki koperasi dapat ditumbuhkan melalui kegiatan 
perencanaan usaha koperasi sejak awal, program kegiatan pendidikan dan 
pelatihan untuk anggota yang terpola dan berkesinambungan. Hal ini 
selain membuka cakrawala wawasan bagi anggota koperasi juga 
membangun watak koperasi (budaya) dari anggotanya. 
 
Kedua, membangun kemampuan Pengelola dan kaderisasi. 
Pengelola atau pengurus koperasi (termasuk juga jajaran struktural 
dibawahnya) harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, 
professional serta terutama memiliki kejujuran. Pengurus dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mampu menghasilkan 
pelayanan yang dapat memberikan manfaat kepada anggotanya (baik 
aspek manfaat fisik, ekonomi maupun manfaat psikologis). Manajemen 
koperasi difokuskan menjadi manajemen yang efisien dan efektif, dan 

memiliki nilai-nilai manajemen sesuai jati diri koperasi, serta memiliki 
Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Bisnis Koperasi atau System 
Operating & Prosedure. 
 
Ketiga, memiliki kesehatan keuangan. 
Keberhasilan dan kegagalan koperasi dapat dilihat sehat atau tidaknya 
keuangan koperasi, tingkat kesehatan keuangan koperasi mencerminkan 
juga kesehatan usaha, organisasi, manajemen serta sehatnya kualitas 
pelayanannya kepada anggota. Keadaan keuangan dilaporkan secara 
berkala sesuai kaidah-kaidah akuntansi, terbuka dan bertanggung jawab. 
Untuk itu peran aktif Pengurus membangun koordinasi pengawasan 
(internal) dengan Badan Pengawas Koperasi harus menganut system 
pengawasan atau pendeteksian dini (early warning system), mengkoreksi 
dan memperbaiki sedini mungkin masalah keuangan koperasi sebelum 
kerugian menjadi beban yang harus dipikul oleh anggota karena kesalahan 
prosedural (mismanagement) oleh pengelola. 
 
Keempat, membangun kemitraan antar koperasi dan kemitraan koperasi 
dengan pihak Badan Usaha lain. 
Menghadapi trend bisnis (era pasar bebas) dan kemajuan teknologi yang 
semakin pesat, koperasi sejak dini sudah harus melakukan penyesuaian 
dan antisipasi pengembangan usahanya dengan melakukan kerjasama 
antar koperasi (membangun sinergi) untuk memiliki bargening position 
dengan mengutamakan kekuatan pasar (captive market) anggotanya; 
karena Keberhasilan hanya dapat diraih secara bersama untuk 
Kepentingan yang sama, saat ini momentum untuk mewujudnyatakan 
kekuatan yang dimiliki koperasi melalui kerjasama kemitraan. Mendorong 
koperasi juga menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain, seperti 
Badan Usaha milik Negara / Daerah, swasta dalam negeri maupun swasta 
asing, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, agar koperasi dapat 
dan mampu memasuki perdagangan international, maupun dapat secara 
bersama-sama membangun jejaring usaha. 
 
D. Pengawasan (Controlling) 
 
1) Pengertian dan arti pentingnya; 
“Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk 
mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan 
perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut”. 
H. Koontz dan CO Donnel, mengatakan bahwa : 
 
“Perencanaan dan Pengawasan ibarat kedua sisi dari mata uang yang sama 
(planning and controlling are the two sides of the same coin)”  
 
2) Fungsi Pengawasan; 
Melihat dari sasaran pengawasan, maka fungsi pengawasan adalah : 
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan. 
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi;  
3. Untuk mendinamisir organisasi/koperasi serta segenap kegiatan 
manajemen lainnya; 
4. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab; 
 
3) Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan ; 
1. Adanya perencanaan tertentu dalam Pengawasan; 
2. Adanya pemberian instruksi/perintah dan wewenang; 
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai 
kegiatan yang diawasi; 
4. Pengawasan harus bersifat fleksibel; 
5. Dapat merefleksikan pola organisasi 
 
4) Macam-macam Pengawasan; 
Pengawasan dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, antara lain:  
 
1. Dari subyek yang mengawasi : 
- Pengawasan internal dan eksternal; 
- Pengawasan langsung dan tidak langsung; 
- Pengawasan formal dan informal; 
- Pengawasan manajerial dan staf 
 
2. Dari sudut obyek yang diawasi : 
Material dan produk jadi, yang sasarannya: 
a) Kualitas produk / material dengan standar kualitas 
b) Kuanantitas produk / material dengan standar kuantitas 
 
Keuangan dan biaya, yang sasarannya: 
a) Anggaran dan pelaksanaannya 
b) Biaya - biaya yang dikeluarkannya 
c) Pendapatan / penerimaan dalam bentuk uang 
 
Waktu/time, sasarannya adalah : 
a) Penggunaan waktu 
b) Pemberian waktu/timing 
c) Kecepatan atau speed 
 
Personalian, sasarannya : 
a) Tingkat kejujuran 
b) Kesetiaan/loyalitas 
c) Kerajinan dengan absensi 
d) Tingkah laku dan kesetiakawanan 
 
5) Waktu Pengawasan : 
1. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan  
2. Pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan 
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6) Sifat Pengawasan : 
– Inspektif, yaitu melakukan pemeriksaan setempat (on the spot), 

untuk mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya 
– Komporatif, yaitu membandingkan antara hasil dengan rencana 

yang ada. 
– Verifikatif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh staf, 

terutama pada bidang keuangan dan atau material. 
– Investigatif, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengetahui 

terjadinya penyelewengan yang tersembunyi. 
 
7) Prosedur Pengawasan : 
Langkah-langkah yang ditempuh meliputi : 
1. Menetapkan rencana pengawasan; 
2. Melaksanakan pengawasan; 
3. Melakukan penilaian/evaluasi 
 
8) Teknik-teknik Pengawasan : 

1. Agar dapat melakukan pengawasan efektif dan efisien, perlu 
teknik pengawasan sebagai berikut : 

2. Pengawasan yang menitik beratkan pada hal-hal yang 
menyolok (control by exeption) 

3. Pengawasan yang menitik beratkan pada pengeluaran 
4. Pengawasan yang menitik beratkan pada orang - orang yang 

dipercaya (control through key person) 
5. Pengawasan dengan menjalankan suatu rangkaian 
6. Pemeriksaan / verifikasi / audit secara sistematis (control 

through audits) 
 
9. Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi 
 
i. Bagi Pengurus, Pengawas dan Penasehat 
 
b) Perangkat Organisasi 
 
Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian : 
1. Rapat Anggota 
2. Pengurus 
3. Pengawas 
 
Rapat Anggota 
Tugas dan wewenang Rapat Anggota : 

– Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus 
dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan. 

– Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun 
buku berikutnya. 

– Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran 
Koperasi. 

– Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas. 
– Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

 
Pengurus Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri 
dari:   
- Unsur Ketua 
- Unsur Sekretaris 
- Unsur Bendahara 
 
Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus: 
 
1) Secara Kolektif Pengurus bertugas : 
- Memimpin organisasi dan kegiatan usaha 
- Membina dan membimbing anggota 
- Memelihara kekayaan koperasi 
- Menyelenggarakan rapat anggota 
- Mengajukan rencana RK dan RAPB 
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan 
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib 
- Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar 
pengawas. Pengurus berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan 
Hukum Koperasi, Kesatuan Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan 
pengendali koperasi. 
 
Pengurus berwenang dalam : 

– Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, 
– Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian 

anggota sementara, sesuai dengan AD, 
– Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan 

Koperasi, 
– Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota 

sesuai dengan tanggung jawabnya. 
 
Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai 
pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan 
dalam Laporan Pertanggung jawaban tahunan. 
 
2) Secara Perorangan : 
 
a) Ketua : 

– Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota 
pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, 
memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar 
pengadilan, 

– Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan, 
– Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan 

keputusan Rapat Anggota, Rapat 

– Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan 
tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat 
bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama 
Bendahara,, 

– Bertanggung jawab pada Rapat Anggota 
 
b) Sekretaris : 

– Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang 
kesekretariatan, 

– keanggotaan dan pendidikan. 
– Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris. 
– Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala 

perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai 
keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat 
bersama unsur Ketua. 

 
c) Bendahara : 

– Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan 
melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan 
pembukuan. 

– Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara. 
– Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala 

perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta 
menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua. 

– Bertanggung jawab kepada rapat pengurus lengkap melalui 
ketua. 

 
3) Pengawas 
a) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD 
Koperasi. 
 
b) Unsur Pengawas terdiri dari : 
- Ketua merangkap anggota, 
- Sekretaris merangkap anggota dan 
- Anggota 
 
Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas : 
 
(a) Secara Kolektif 

– Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-
kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang 
meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan 
dan kebijaksanaan Pengurus. 

– Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa. 
– Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau 

harta kekayaan koperasi. - Bertanggungjawab kepada Rapat 
Anggota. 

 
Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas 
a) Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada: 
     1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992, 
     2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
     3. Keputusan Rapat Anggota, 
     4. Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan. 
 
b) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas 
kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, 
inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan. 
 
c) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka. 
 
d) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh 
Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan. 
 
e) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan 
Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. 
 
f) Pertanggung jawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.  
 
g) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan 
yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas 
menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas. 
 
Badan Penasehat 
Tugas dan fungsi Badan Penasehat : 

1. Bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta 
maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan 
Koperasi, 

2. Berfungsi sebagai penasehat, 
3. Dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat 

Pengurus. 
 
Pengertian, Manfaat dan Tujuan Perencanaan 
1. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan 
manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, 
bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. 
 
2. Setiap organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang 
bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya 
dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat  
bentuk, tujuan dan luas organisasi yang bersangkutan. 
 
3. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab 
perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah 
di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam pelaksanaannya diadakan 
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perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita-cita/tujuan organisasi 
untuk dicapai. 
 
Tipe dan Proses Perencanaan 
1. Ada empat-tahap dasar perencanaan, yaitu : (1) menetapkan tujuan dan 
serangkaian tujuan, (2) merumuskan keadaan saat ini, (3) mengidentifikasi 
segala kemudahan dan hambatan dan (4) mengembangkan rencana atau 
serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. 
 
2. Perencanaan yang dibuat oleh perusahaan yang satu belum tentu sama 
dengan yang dibuat oleh perusahaan lain. Perbedaan tersebut disebabkan 
oleh perbedaan tipe organisasi, jangka waktu yang digunakan dan tipe  
manajer yang mengelola perusahaan. 
 
3. Secara garis besar ada dua tipe rencana yaitu rencana strategis dan 
operasional. Perencanan strategis mencakup proses pemilihan tujuan 
organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program untuk 
menjamin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, sedangkan rencana 
operasional menguraikan lebih rinci bagaimana rencana-rencana strategis 
akan dicapai. 
 
Perencanaan dalam Koperasi 
1. Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola 
dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. 
 
2. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting 
karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan 
akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang 
baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu 
menentukan tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara 
mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut 
harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif 
mana yang dipilih 
 
3. Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-
macam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan 
manajemen. 
 
Pengorganisasian dan Struktur Organisasi 
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur 
formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 
pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat 
dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan 
mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek 
penting seperti: 
 
1. pembagian kerja, 
2. departementasi, 
3. bagan organisasi, 
4. rantai perintah dan kesatuan perintah, 
5. tingkat hierarki manajemen, dan 
6. saluran komunikasi dan sebagainya. 
 
Struktur Organisasi dalam Koperasi 
Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam 
masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah 
yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. 
Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang 
pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia 
merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan 
kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas 
pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya 
dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan 
dengan baik. 
 
Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus 
mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi 
koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus 
disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari 
produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, 
walaupun masing - masing mempunyai kelemahan. 
 
Pengertian, Manfaat dan Tujuan Pengarahan 
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab 
masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai 
kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda 
tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan 
perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 
 
Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila 
mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah 
memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang 
ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya 
manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang 
baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin 
perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajer ; 
Istilah manajer dalam koperasi baru populer semenjak tahun 70-an, 
sebelumnya lebih dikenal dengan Administratur. Administratur 
pekerjaanya lebih cendrung pada bidang administrasi dan perkantoran, 
sementara manajer pekerjaanya lebih cendrung pada hal yang bersifat 
bisnis dan profit oriented. Jadi Manajer adalah seorang tenaga profesional 
yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan 
Pengawas. 
 
Dalam sebuah organisasi/koperasi yang besar, manajer dapat terdiri atas 
tiga tingkat. 
 
a. Manajer Puncak 
Yaitu manajer yang bertangung jawab lansung pada pengurus atas 
manajemen bidang usaha secara keseluruhan. Pada perushaan swasta 
disebut dengan Chief Executive Officer (CEO) 
 
b. Manajer Menengah 
Bertanggung jawab pada manajer puncak, bertugas memberikan 
pengarahan kepada manajer bawahan dan kepada karayawan secara 
lansung. Bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan koperasi  
 
c. Manajer Lini Pertama 
Berada dibawah dan bertanggung jawab pada manajer menengah. 
Bertanggung jawab mengatur orang-orang dalam unit kerjanya. 
 
Syarat-Syarat Manajer yang Baik/kompeten 
a. Harus cakap (intelligent), memiliki Technical skill agar mampu 
memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya 
secra fisik 
b. Memiliki executive skill, agar mampu memecahkan persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan sumber daya manusia 
c. Harus kreatif, mampu menciptakan metode-metode baru dalam 
pekerjaan agar lebih efisien 
d. Memiliki jangkauan pandangan jauh kedepan 
e. Mempunyai kepemimpinan (leadership), agar dipatuhi bawahan 
f. Memiliki Organizational skill agar mampu menjabarkan kegiatan-
kegiatan operasional usaha 
g. Mampu mengambil keputusan tanpa ragu-ragu 
h. Mampu memisahkan mana yang benar dan mana yang salah 
i. Harus fleksibel 
j. Bisa bekerja sama dengan orang lain 
k. Mampu memadukan perbedaan - perbedaan dari bawahan, 
menganalisanya dan menemukan kompromi diantara perbedaan-
perbedaan tersebut. 
 
Tugas, fungsi dan tanggung jawab Manajer ; 
1) Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, 
administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan 
administratif kepada Pengurus dan Pengawas, 
 
2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi : 
(a) Sebagai pemimpin tingkat pengelola, 
(b) Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan, 
(c) Mengkoordinasikan kegiatan kepala - kepala unit usaha, kepala 
sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik 
yang bersifat tehnis maupun administrative 
 
3) Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan oleh Pengurus 
 
4) Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Ketua. 
 
Hubungan Kerja Manajer : 
a) Secara vertikal, Manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan 
Pengurus, Pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala 
rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan uaha baru. 
 
b) Hubungan kerja kebawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk 
melakukan kegiatan mengatur, membina dan memberikan bimbingan dan 
pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan Pengurus 
dan Pengawas. 
 
c) Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran 
manajer setingkat Pengelola. 
 
Tata Kerja Manajer : 
a) Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat 
Gabungan, 
b) Manajer membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang 
dibahas dalam Rapat, 
c) Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan 
yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya, 
d) Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas 
keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat, 
e) Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Pengurus, 
f) Manajer bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas. 
 
3) Unit-Unit kerja tingkat pelaksana, terdiri dari : 
a) Bagian Sekretariat 
b) Bagian Keuangan 
c) Bagian Administrasi 
d) Unit-Unit Usaha Produktif 
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Prosedur dan uraian tugas pelaksana/karyawan diatur dalam ketentuan 
tersendiri, agar tdak tumpang tindih dengan uraian tugas Pengurus 
maupun Pengawas. 
 
Hubungan Kerja antara Manajer dengan Pengurus dan Pihak Lain 
Dewasa ini semakin banyak koperasi yang mengangkat manajer untuk 
menangani usaha koperasi dengan berbagai macam alasan. Alasan yang 
biasa dikemukakan adalah yang menyangkut kemampuan pengurus. 
Pengurus diangkat dari anggota koperasi yang mempunyai kemampuan 
terbatas di bidang manajemen perusahaan. Selain itu pengurus 
mempunyai tugas yang lebih luas, yaitu memimpin koperasi secara 
keseluruhan, sehingga hal-hal yang bersifat operasional dapat diserahkan 
kepada manajer. Dari segi waktu, pengurus dipilih hanya untuk jangka 
waktu tertentu untuk mengurus usaha koperasi, sebab biasanya pengurus 
mempunyai pekerjaan sendiri selain menjadi pengurus koperasi. 
Sedangkan menjalankan usaha koperasi tidak dapat dilakukan sambil lalu, 
tetapi harus dikerjakan penuh ketekunan. 
 
Seorang manajer koperasi diangkat pengurus untuk membantu 
menjalankan usaha koperasi, oleh karena itu manajer harus 
mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengurus, bukan kepada 
orang lain. Manajer hanya boleh mengerjakan sesuatu kalau diberi 
kewenangan atau kekuasaan oleh pengurus, misalnya dalam berhubungan 
dengan bank, manajer hanya boleh mengadakan kontak dengan bank 
untuk hal-hal yang diizinkan oleh pengurus. Di luar hal-hal yang diizinkan 
tersebut, manajer tidak boleh mengadakan hubungan dengan bank, 
melainkan pengurus sendiri yang akan melakukannya. 
 
Dewasa ini masih banyak koperasi yang membutuhkan bimbingan dari 
pihak lain, misalnya koperasi ditingkat atasnya, Departemen Koperasi 
maupun pemerintah daerah di mana koperasi tersebut beroperasi. 
Manajer koperasi yang masih mendapat binaan dari pihak lain, harus 
mampu membawa diri dalam berhubungan dengan pengurus maupun 
pembinanya. Selain itu juga harus bersiap-siap seandainya suatu saat 
bimbingan tersebut dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Oleh karena 
itu pengurus maupun manajer harus mempersiapkan diri dalam masa 
transisi tersebut, sehingga pada suatu saat koperasi dapat mandiri, tidak 
memerlukan bimbingan lagi. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Manajer 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengurus agar manajer 
yang diangkatnya dapat bekerja sebaik-baiknya, misalnya status manajer 
harus jelas, sistem gaji yang mampu memotivasi manajer dan memberi 
kesempatan kepada manajer untuk meningkatkan kemampuannya. 
Seorang manajer diangkat oleh pengurus, diberi wewenang untuk 
melaksanakan tugas di bidang usaha koperasi yang mencakup semua 
pelaksanaan usaha koperasi, seperti di bidang perencanaan, pelaksanaan 
usaha, kepegawaian, administrasi, dan pengawasan terhadap jalannya 
usaha. 
 
Manajer memperoleh wewenang dari pengurus, maka dia harus 
mempertanggung-jawabkan semua tindakannya kepada pengurus dan 
selanjutnya pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Manajer 
yang melakukan penyelewengan, berhak dilakukan tindakan-tindakan 
tertentu oleh pengurus. Tindakan tersebut ada yang ringan, misalnya 
diperingatkan atau diskors, tetapi dapat pula dilakukan tindakan yang 
keras apabila kesalahan manajer cukup berat. Misalnya manajer tersebut 
dipecat, atau bahkan dituntut di muka pengadilan, apabila tindakan 
manajer menimbulkan kerugian yang besar bagi koperasi. 
Berhubung tugas manajer sangat berat maka hendaknya manajer yang 
diangkat memenuhi beberapa persyaratan seperti taqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, sehat, jujur, berpendidikan cukup dan berpengalaman di 
bidang yang akan dikelolanya. 
 
Administrasi Koperasi 
Suatu perkumpulan dari sekelompok orang, yang mempunyai tujuan 
tertentu membutuhkan administrasi yang baik. Ada dua macam 
pengertian administrasi, pertama, administrasi berasal dari kata 
administratie dalam bahasa Belanda yang mencakup kegiatan tulis-
menulis, surat-menyurat serta penyusunan dan penyimpanan naskah-
naskah beserta pencatatan-pencatatan yang diperlukan. Yang kedua, 
administrasi yang berasal dari kata administration dalam bahasa Inggris, 
mencakup semua proses penyelenggaraan usaha kerja sama sekelompok 
manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Penyelenggaraan administrasi 
yang baik mempunyai suatu tujuan yaitu efisiensi. 
 
Efisiensi di sini menggambarkan adanya perbandingan yang paling baik 
antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai dari usaha tersebut. Dilihat 
dari hasilnya, suatu usaha dikatakan efisien bila usaha tersebut 
memberikan hasil yang terbaik. Sebaliknya dilihat dari segi usaha, suatu 
usaha dapat dikatakan efisien apabila hasil yang ditentukan dapat dicapai 
dengan usaha yang paling ringan. 
 
Proses penyelenggaraan usaha bersama meliputi rangkaian perbuatan 
yang dapat dibagi menjadi delapan jenis yang sering disebut sebagai 
delapan unsur administrasi. Kedelapan unsur tersebut adalah organisasi, 
manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, 
ketatausahaan dan perwakilan. 
 
Sumber Keuangan dan Penggunaan Dana Koperasi 
Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, koperasi 
membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Ada empat macam 
modal koperasi menurut penggunaannya, yaitu (1) modal untuk organisasi, 
(2) modal untuk alat perlengkapan, (3) modal kerja atau modal lancar dan 
(4) modal untuk uang muka. Untuk memenuhi kebutuhannya akan modal, 

koperasi memiliki beberapa sumber modal, antara lain: dari anggota, 
berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela; dari Sisa 
Hasil Usaha dan dari luar koperasi, yang dapat berupa pinjaman dari bank 
maupun dari penanam modal. 
 
Auditing Koperasi 
Koperasi supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain harus dalam 
kondisi sehat, baik dari sudut organisasi maupun keuangannya. Untuk 
keperluan tersebut, koperasi harus menjalani pemeriksaan secara 
periodik. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak intern koperasi, yaitu 
oleh pengawas. Salah satu tugas pengawas adalah memeriksa jalannya 
koperasi, baik dari aspek organisasi, manajemen maupun keuangan. 
Pemeriksaan oleh pihak intem sering kurang objektif, karena dalam 
kenyataan memang sulit memeriksa diri sendiri dan mencari kesalahan 
sendiri. Selain itu ada kemungkinan anggota pengawas tidak mempunyai 
bekal pengetahuan tentang akuntansi. 
 
Pemeriksaan yang lebih baik dapat dilakukan oleh seorang akuntan, 
meskipun untuk itu dibutuhkan biaya yang banyak. Di Indonesia telah 
dibentuk suatu badan yang disebut Koperasi Jasa Audit (KJA), yang 
anggotanya adalah koperasi dan bertugas mengaudit anggotanya. Selain 
mengaudit, KJA juga bertugas membina koperasi yang bersangkutan dan 
apabila diperlukan, memberi tambahan pengetahuan kepada pengurus 
koperasi binaannya mengenai masalah keuangan dan perkoperasian. 
Unsur-unsur akuntansi yang diaudit KJA pada dasamya sama dengan yang 
dilakukan akuntan publik. Akan tetapi dalam praktik, tidak semua koperasi 
melaksanakan pembukuan dengan baik. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya diadakan penyederhanaan, sesuai dengan situasi dan 
kondisi koperasi yang bersangkutan, dan selanjutnya tugas KJA adalah 
membina koperasi yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan 
 

 
 
Pengertian Sisa Hasil Usaha 
Dari sisi Ekonomi Manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih 
dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dikurangi 
dengan seluruh biaya (Total Cost) dalam satu tahun buku. 
 
Menurut UU.No. 25 tahun 1992, SHU koperasi adalah 
- SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu 
tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain 
termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan 
 
- SHU setelah dikurangi Dana Cadangan, dibagikan kepada anggota 
sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota 
dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi, 
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 
 
- Besarnya pemupukan modal Dana Cadangan yang ditetapkan dalam  
Rapat Anggota 
 
Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang di peroleh dalam waktu satu 
tahun buku yang di kurang dengan biaya, penyusutan dan kewajuban, 
termasuk pajak dalam tahun buku yang berhubungan. Sisa hasil usaha 
setelah di kurangi dengan dana cadangan lalu di bagikan kepada anggota 
sesuai dengan jasa masing-masing anggota, dan di gunakan untuk 
pendidikan pengkoperasian. Semakin besar transaksi, maka semakin besar 
sisa hasil usaha yang di terima. Besarnya sisa hasil usaha yang diterima 
oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal 
dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Sisa 
hasil usaha terdapat di dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah 
sebagai berikut: “Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan 
koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, 
penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 
bersangkutan”. Penetapan besarnya pembagian kepada anggota dan jenis 
serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota 
sesuai dengan AD/ART koperasi. 
 
Informasi Yang Diperlukan Untuk Pembagian SHU 
Dalam rangka menetapkan berapa pembagian SHU untuk masing-masing 
anggota, maka terlebih dulu harus diketahui iformasi atau data-data 
berikut : 

– SHU total koperasi pada satu tahun buku 
– Bagian (prosentase) SHU untuk seluruh anggota yang disepakati 

Rapat Anggota 
– Total Simpanan seluruh anggota 
– Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang 

berasal dari anggota 
– Jumlah Simpanan per anggota 
– Omzet atau Volume usaha per anggota 
– Bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota 
– Bagian (prosentase) SHU untuk transaksi anggota 

 
SHU Total koperasi; adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada Neraca 
atau laopran Laba Rugi setelah pajak. Informasi ini diperoleh dari Neraca 
atau laporan Laba Rugi. 
 
Transaksi Anggota ; adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), 
antara anggota dengan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan 

BAB 10 

SISA HASIL USAHA KOPERASI 
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(buku penjualan dan pembelian koperasi) atau buku transaksi usaha 
anggota 
 
Partisipasi Modal ; adalah kontribusi anggota dalam memberi modal pada 
koperasinya, yaitu dalam bentuk Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan  
 
Simpanan Sukarela. Informasi ini diperoleh dari buku simpanan anggota. 
Omzet atau Volume Usaha; adalah Total Nilai Penjualan atau penerimaan 
dari barang dan jasa satu perioede waktu atau tahun buku yang 
bersangkutan 
 
Bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota ; adalah SHU yang 
diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. 
Bagian (prosentase) SHU untuk transaksi usaha anggota ; adalah SHU yang 
diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi 
anggota yang disepakati Rapat Anggota. 
 
Pembagian SHU 
Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi 
yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil 
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk 
koperasi di Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU. No.25 
tahun 1992 yang menyatakan bahwa ; Pembagian SHU kepada anggota 
dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang 
dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota 
terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari azas 
kekeluargaan dan keadilan. Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima 
oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan 
anggota sendiri, yaitu : 
 
a. SHU Atas Jasa Modal 
Pembagian SHU atas jasa modal mencerminkan anggota sebagai pemilik 
ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpananya) tetap diterima 
dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada 
tahun buku yang bersangkutan 
 
b. SHU Atas Jasa Usaha 
SHU ini mencerminkan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai 
pemakai (pelanggan). Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan pada AD/ART yang meliputi : 
- Untuk Cadangan koperasi 
- Untuk Jasa anggota 
- Honor pengurus 
- Gaji karyawan 
- Dana untuk pendidikan 
- Dana sosial 
- Dana pembangunan lingkungan 
 
Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi koperasi dalam 
pembagian SHU-nya. Hal ini tergantung pada putusan anggota yang 
disepakati dalam Rapat Anggota. Untuk mempermudah rumus pembagian 
SHU koperasi, berikut disajikan contoh pembagian SHU suatu koperasi 
sebagai berikut : 
 
Menurut AD/ART koperasi Mandiri Berjaya, SHU dibagi sebagai berikut :  
- Cadangan 40 % 
- Jasa Anggota 40 % 
- Honor Pengurus 5 % 
- Gaji Karyawan 5 % 
- Dana Pendidikan 5 % 
- Dana Sosial 5 % 
 
SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut : 
 
SHU= JU + JM 
 
Dimana ; 
SHU = SHU untuk anggota koperasi Berkah 
JU = SHU yang diperuntukan bagi Jasa Usaha Anggota koperasi Berkah 
JM = SHU yang diperuntukan bagi jasa modal anggota koperasi Berkah 
 
Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung 
sebagai berikut : 
 

 
Dimana ; 
SHUPa = Sisa Hasil Usaha per anggota 
JU = Jasa Usaha Anggota 
JM = Jasa Modal Anggota 
Va = Volume usaha anggota a (total transaksi anggota a dengan koperasi) 
VUK = total volume usaha koperasi (total transaksi koperasi) 
Sa = Jumlah simpanan anggota a 
TMS = Total Simpanan seluruh anggota koperasi 
 
Bila SHU bagian anggota menurut AD/ART koperasi Berkah adalah 40 % 
dari Total SHU, dan Rapat Anggota memutuskan bahwa SHU bagian 
anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut Jasa Modal dan Jasa 
Usaha. Jika ditetapkan pembagian Jasa Usaha Anggota 70 %, dan Jasa 
Modal Anggota 30 % , maka ada dua cara menghitung prosentase JU dan 
JM yaitu ; 
 
Pertama, lansung dihitung dari Total SHU koperasi, sehingga 

JU = 70 % X 40 % total SHU koperasi setelah pajak 
      = 28 % dari total SHU koperasi 
 
JM = 30 % X 40 % total SHU koperasi setelah pajak 
      = 12 % dari total SHU koperasi 
 
Kedua, SHU bagian anggota (40 %) dijadikan menjadi 100 % , sehingga 
dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka absolut, kemudian dibagi 
sesuai dengan prosentase yang ditetapkan. 
 
Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi 
Seperti diketahui bahwa anggota koperasi berfungsi secara ganda, yaitu 
sebagai pemilik (investor) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer). 
Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi, atas 
investasinya anggota berhak menerima hasil investasinya. Disisi lain 
sebagai pelanggan, anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap 
transaksi bisnis di koperasinya, sehubungan dengan itu anggota berhak 
pula menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya. Agar 
tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip koperasi maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip 
pembagian SHU sebagai berikut : 
 
a. SHU Yang Dibagikan Adalah Yang Bersumber Dari Anggota 
Pada hakekatnya SHU yang dibagikan kepada anggota adalah yang 
bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dri 
hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagikan kepada 
anggota, melainkan dijadikan sebagai Cadangan Koperasi. Bila SHU yang 
berasal dari non-anggota cukup besar, maka Rapat Anggota dapat 
menetapkan untuk dibagikan kepada anggota secara merata sepanjang 
tidak mengganggu likuiditas koperasi. Karena itu seharusnya koperasi 
memiliki catatan transaksi dengan anggota dan non-anggota serta 
memisahkan SHU yang berasal dari anggota dan dari non-anggota. 
 
b. SHU Anggota Adalah Dari Jasa Modal dan Transaksi Usaha Yang 
Dilakukan Dengan Koperasi 
SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari 
modal yang di investasikanya dan dari hasil transaksi yang dilakukanya 
dengan koperasi. Karena itu perlu ditetapkan Proporsi SHU untuk Jasa 
Modal dan Jasa Transaksi Usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU 
bagian anggota harus ditetapkan berapa prosentase untuk jasa modal dan 
untuk jasa usaha. 
 
c. Pembagian SHU Pada Anggota Dilakukan Secara Transparan 
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi pada 
anggota harus di umumkan secara transparan, sehingga setiap anggota 
dapat dengan mudah menghitung berapa partisipasinya kepada 
koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan proses pendidikan 
bagi anggota dalam membangun kebersamaan dalam badan usaha dan 
juga mendidik demokrasi. 
 
d. SHU Anggota Dibayar Secara Tunai 
SHU per anggota haruslah dibayarkan secara tunai, guna membuktikan 
kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya bahwa koperasi adalah 
badan usaha yang sehat. 
 
Contoh Pembagian SHU Per Anggota 
Untuk memahami penerapan rumus dan prinsip-prinsip pembagian SHU 
seperti diuraikan diatas, maka berikut ini diberikan contoh pembagian SHU 
Koperasi Berkah. Tahun 2011 (Rp.000) 
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Rumus pembagian sisa hasil usaha : 
1. “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata 
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga 
berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. 
Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”. Hal 
tersebut tercantum pada UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 \ 
 
2. Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai 
berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, 
dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana 
pembangunan lingkungan 5%. 
 
3. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. 
Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat 
anggota. 
 
4. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), 
antara anggota terhadap koperasinya. 
 
5. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal 
koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 
usaha, dan simpanan lainnya. 
 
Contoh kasus sisa hasil usaha : 
Koperasi “Hadiah Mandiri” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan 
wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan laba 
rugi singkat pada 31 Desember 2014 sebagai berikut : (hanya untuk 
anggota): 
 

– Penjualan Rp 460.000.000,- 
– Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,- 
– Laba Kotor Rp 60.000.000,- 
– Biaya Usaha Rp 20.000.000,- 
– Laba Bersih Rp 40.000.000,- 

 
Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut: 
 

– Cadangan Koperasi 40% 
– Jasa Anggota 25% 
– Jasa Modal 20% 
– Jasa Lain-lain 15% 

 
Buatlah : 
a. Perhitungan pembagian SHU 
b. Jurnal pembagian SHU 
c. Perhitungan persentase jasa modal 
d. Perhitungan persentase jasa anggota 

e. Hitung berapa yang diterima Tuan Ridwan (seorang anggota koperasi) 
jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia 
telah berbelanja di koperasi Hadiah Mandiri senilai Rp 920.000,- 
 
Jawaban : 

 

 
 

 
 
Pengertian 
Menurut Prof Ewell Paul Roy Phd. Sistem Ekonomi adalah suatu tatanan 
dari kebiasaan, ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan produksi, 
konsumsi dan tukar menukar dari barang dan jasa yang bersama-sama 
berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Atau dalam kata lain dapat 
dikatakan bahwa suatu system ekonomi terdiri dari tatanan pengawasan 
yang menentukan cara-cara dimana berbagai sumber daya yang tersedia 
dapat digunakan untuk pemenuhan/pemuasan keinginan. 
 
1. Ciri-Ciri/Identitas Suatu Sistem 
Suatu system dapat dibedakan dengan system ekonomi yang lain dari 
aspek - aspek berikut. 
 
a. Kepemilikan Harta Kekayaan 
 
Siapakah yang dapat memiliki berbagai Harta kekayaan seperti tanah, 
rumah, pabrik, kendaraan dan sebagainya, apakah oleh individu / swasta, 
organisasi atau pemerintah / Negara tergantung pada system ekonomi 
yang dianut suatu Negara. 
 
b. Inisiatif Untuk Berusaha 
 
Siapakah yang boleh berinisiatif untuk mengkombinasikan berbagai factor 
produksi dan manajemen untuk membangun suatu usaha, apakah 
individu/swasta, pemerintah atau keduanya, tergantung pada system 
ekonomi yang dianut suatu Negara. 
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c. Insentif Ekonomi 
 
Insentif ekonomi seperti, gaji yang tinggi, promosi kekuasaan, bonus, 
pujian dan penghargaan. Insentif ekonomi tersebut perlu untuk 
mendorong seseorang mau bekerja lebih giat. Insentif mana yang 
digunakan tergantung pula pada system ekonomi suatu Negara. 
 
d. Mekanisme Harga 
 
Setiap system ekonomi memiliki mekanisme harga, sehingga para 
konsumen dapat menentukan bagaimana dan untuk apa mereka 
membelanjakan uangnya. Apakah harga barang-barang diserahkan kepada 
pasar atau ditetapkanoleh pemerintah tergantung pula pada system 
ekonomi yang dianut. 
 
e. Persaingan Pasar 
 
Ada atau tidaknya persaingan pasar dan seberapa ketat tingkat persaingan 
pasar disuatu Negara tergantung pula pada system ekonominya. 
 
2. Jenis-Jenis Sistem Ekonomi 
 
a. Kapitalisme / Free Enterprise System 
 
Dalam system ini setiap orang diberi kebebasan untuk memiliki berbagai 
harta, berpolitik, inisiatif berusaha, bersaing, entrepreneur dan berusaha 
apa saja serta bebas mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Tindakan 
orang-orang dalam aktifitas ekonominya dikendalikan oleh invisible hand 
(harga). Tujuanya adalah meningkatkan standar hidup semua orang. 
Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit dalam pasar, penegak keadilan 
dan keamanan, menyediakan barang-barang public dan memelihara 
lingkungan 
 
b. Fasisme 
 
Fasisme pada dasarnya adalah kapitalistik juga, tetapi lebih memaksa para 
enterpereneur dan konsumen tunduk pada keinginan Negara. Harta 
kekayaan tetap berada ditangan individu, tetapi penggunaanya harus 
tunduk pada keinginan Negara, jika tidak maka dapat disita oleh Negara. 
Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Hitler dan Mussolini sebelum perang 
dunia ke dua. 
 
c. Sosialisme 
 
Adalah system ekonomi yang berkeinginan bahwa kepentingan 
masyarakat keseluruhan harus berada diatas kepentingan perorangan dan 
kelompok dalam kepemilikan harta kekayaan dan pengelolaan sumber-
sumber alam dan hasil-hasil produksi terutama yang berskala besar. 
Usaha-usaha kecil masih bisa dilakukan oleh individu, tetapi industri-
industri besar dikuasai oleh pemerintah. 
 
d. Komunisme 
 
Sistem ini merupakan system sosialis yang radikal berdasarkan pemikiran 
Karl Marx. Pemerintah dibentuk dari bagian Monoritas penduduk, dengan 
seorang dictator sebagai kepala Negara yang mematikan semua oposisi. 
Semua sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh Negara. Penggunaanya 
direncanakan, dilakukan dan diatur oleh Negara, termasuk distribusi 
barang-barang dan jasa-jasa. 
 
e. Campuran 
 
Dalam system ini, individu/swasta diberikan kebebasan untuk memilki dan 
berusaha dalam batas-batas tertentu, tetapi sector-sektor yang vital 
dikuasai dan diatur oleh Negara. Mekanisme harga dan mekanisme pasar 
berjalan dalam banyak hal, kecuali untuk sector yang dikendalikan Negara. 
 
3. Koperasi Sebagai Suatu Sistem 
 
Inspirasi koperasi beserta gerakanya merupakan cara yang digunakan 
masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memecahkan persoalan-
persoalan ekonomi yang dihadapinya yang dalam perkembangan 
berikutnya ia dianggap sebagai suatu system, seperti yang dikatakan Paul 
Hubert Casselman ;  
 
koperasi adalah suatu suatu system ekonomi yang mengandung unsur 
sosial. Berdasarkan aspek-aspek yang membentuk suatu system, maka 
dapat pula disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu system ekonomi 
tersendiri, ia bukan merupakan suatu subsistem atau bagian dari system 
ekonomi lainya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. KEBERADAAN KOPERASI DALAM BERBAGAI SISTEM EKONOMI 
 

 
 
 

 
 
Sistem Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi simpan pinjam dikelola dengan cara yang sama dengan koperasi 
pada umumnya hanya saja ada beberapa bagian teknis yang berbeda. 
Konsep dasar yang digunakan dalam koperasi harus dipahami terlebih 
fahulu oleh pengurus anda bisa melihat posting tentang manajemen 
koperasi untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep dasar pengelolaan 
koperasi. 
 
Manajemen Koperasi Simpan Pinjam 
Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah 
penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman 
terutama darai dan untuk anggota. Pada perkembanganya memang 
koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga 
masyarakat luas. 
 
Kegiatan dari Sisi pasiva.  
Koperasi simpan pinjam dilihat dari aspek pasiva melakukan kegiatan 
penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk 
penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedangan dari 
masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. 
 
Kegiatan usaha dari aspek aktiva  
merupakan upaya dari koperasi simpasn pinjam atau ksp serta usp untuk 
memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil dari 
penghimpunan yang disalukan kepada anggota dalam bentuk pijaman. 
Lebih jauh jika di kerucutkan maka kegiatan koperasi simpan pinjma bisa di 
rinci sebagai berikut. 
 
1) Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan 
juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta 
kesepakatan. 
 
2). Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul 
kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara 
bertahap. Kedua kegiatan diatas harus dikelola sedemikian rupa sehingga 
penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang. Lantas bagaimana 
praktek dalam pengelolaan sebuah koperasi simpan pinjam? dalam hal ini 
anda akan dihadapkan pada 2 kasus yaitu detail kegiatan arus kas masuk 
dan arus kas keluar. 
 
PENGHIMPUNAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM 
Untuk bisa menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam harus 
melakukan penghimpunan dana. Dana2 tersebut bisa uang yang masuk 
kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat jenis 
sumber dana maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan 
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kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi 
simpan pinjam sednagkan yang bersumber dari kekayaan bersin 
diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan 
sukerela, cadangan umum serta sehu di tahun berjalan. 
 
Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah 
simpanan, sehingga perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam 
tentang simpanan. Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang 
dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 
anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan 
koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam 
PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, 
sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan 
kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib 
(bagi KSP). Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini, meliputi 
simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan 
simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, Yaitu tabungan 
dan simpanan berjangka. 
 
JENIS SIMPANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 
 
1) Simpanan Pokok (KSP) 
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau 
sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada 
saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama 
yang bersangkutan menjadi anggota. 
 
2) Simpanan Wajib (KSP) 
Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan 
kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang 
bersangkutan menjadi anggota. 
 
3) Tabungan Koperasi 
Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya 
dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh 
anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku 
Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi. 
 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh KSP/USP agar anggota 
berminat menyimpan di koperasi antara lain adalah: 
 
1. Keamanan dana, dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai 
dengan perjanjian. 
 
2. Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan atau insentif 
lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian. Bahwa 
menabung di KSP/USP merupakan wujud dari partisipasi anggota di dalam 
kedudukannya sebagai pengguna jasa, dan karena itu anggota merasakan 
adanya kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan menabung di 
tempat lain. Keistimewaan anggota tersebut antara lain misalnya karena 
menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku, ikut serta mengambil 
keputusan koperasi dan lain-lain. 
 
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan' tabungan dapat meliputi. : 
a. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada hari 
kerja; 
b. Jumlah setoran minimal pertama (saat pembukaan tabungan) dan 
setoran 
minimal selanjutnya; 
b. Jumlah saldo minimal yang harus ada dalam tabungan; 
c. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik 
tabungan; 
d. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan 
atau yang diberikan kuasa; 
e. Sebagai imbalan, KSP/USP memberikan bunga tabungan kepada 
penyimpan; 
f. Bunga tabungan dihitung menggunakan metode tertentu misalnya saldo 
rata-rata harian, saldo terkecil atau yang lainnya; 
h. Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan dengan 
menambahkannya ke dalam saldo tabungan; 
i. Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian pembukuan. 
 
4) Simpanan Berjangka Koperasi 
Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang 
penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu 
sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang 
bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut 
berakhir. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan simpanan 
berjangka dapat meliputi: 
 
a. Calon penyimpan pada simpanan berjangka disyaratkan terlebih dulu 
untuk menjadi penabung. 
 
b. Jumlah setoran minimal. Sebagai imbalan, penyimpanan akan 
mendapatkan bunga sesuai dengan jangka waktu dari simpanan berjangka 
tersebut: 
 
c. Pembayaran bunga simpanan berjangka dilakukan setiap akhir bulan 
dengan menambahkannya ke dalam saldo tabungan. 
 
 
 
 
 

 
 
Landasan Koperasi Indonesia 
1. Landasan Ideal 
Seluruh organisasi di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
harus berlandaskan Pancasila Landasan Ideal Koperasi di Indonesia adalah 
Pancasila dengan kelima silanya. 
 
2. Landasan Konstruksional 
Landasan Konstruksional Koperasi di Indonesia adalah UUD-45, khususnya 
pasal 33. Dalam ayat 1 pasal 33 UUD-45 dinyatakan bahwa “Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. 
Dalam rumusan ini dapat dipahami bahwa tercantum dasar demokrasi 
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan 
atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah 
yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 
kekeluargaan. Maka bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah 
Koperasi 
 
3. Landasan Operasional 
Landasan Operasional koperasi di Indonesia adalah Garis Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat 
tentang pola umum pembangunan nasional yang akan memberikan arah 
perjuangan Negara dan rakyat Indonesia dalam melaksanakan 
pembangunan selama kurun waktu lima tahun. Pola pembangunan dan 
pengembangan koperasi di Indonesia juga dijelaskan dalam GBHN yaitu : 

– Koperasi dikembangkan menjadi lembaga ekonomi yang kuat 
agar mampu berperan lebih besar dalam memikul tugas - tugas 
pembangunan yang semakin berat. 

– Koperasi harus mampu membantu masyarakat golongan 
ekonomi lemah 

– untuk tumbuh dan berkembang dan memiliki kedudukan 
ekonomi yang lebih kuat. 

– Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi harus di tingkatkan 
– Pelayanan, penyuluhan dan pembinaan koperasi perlu di 

intensifkan sehingga mampu menunjang perkembangan 
koperasi 

– Perlu diberikan bantuan berupa kredit dengan syarat yang 
lunak / ringan agar koperasi dapat menyumbangkan usahanya. 

– Bantuan tenaga manajemen perlu disediakan,agar kualitas 
pengelolaan  

– koperasi dapat ditingkatkan 
– Bidang usaha koperasi perlu dikembangkan yang meliputi 

lapangan usaha pertanian, industri, perlistrikan, perdagangan 
dan jasa angkutan.  Untuk itu harus didorong dan dijalin 
kerjasama dengan sector swasta dan Negara dengan dasar 
saling menguntungkan. 

– Pembinaan dititik beratkan pada KUD dan koperasi Primer 
lainya. 

– Kemampuan koperasi untuk memupuk dan menghimpun modal 
sendiri 

– Pengelolaan dan pengawasanya perlu ditingkatkan. 
 
Azas Azas Koperasi di Dunia 
 
a. Rochdale Principle 
Koperasi didunia pertama lahir dikota Rochdale (Inggeris) atas inisiatif 
Robert Owen. Owen telah mencetuskan ide tentang perkumpulan koperasi 
untuk membantu kaum petani dan buruh saat itu yang menderita akibat 
Revolusi Agraria dan Revoluasi Industri. Untuk menjalan kanperkumpulan 
koperasi di kota Rochdale tersebut maka Robert Owen mengemukakan 
prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. 
 

1. Pengendalian secara demokrasi (Democratic Control) 
2. Keanggotaan yang terbuka (Open membership) 
3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on Capital) 
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, 

proportional dengan pembelianya (The distribution of surplus 
in dividend to the members in proportion to their purchases) 

5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (Trading 
strictly on a cash basis) 

6. Tidak menjual barang-barang palsu dan harus murni (Selling 
only pure and unadelterated goods) 

7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang azas 
koperasi dan usaha yang saling membantu (Providing for the 
education of the members in Co-operative principles as well as 
for mutual trading) 

8. Nertral dalam aliran agama dan politik (Political and Religious 
neutrality) 

 
b. ICA (International Cooperative Alliance) Principle 
 
International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongresnya ke 23 tahun 
1966 juga telah menyepakati azas-azas dalam menjalankan koperasi 
didunia secara umum. Sebahagian besar azas-azas tersebut di adopsi dari 
Rochdale Principle. Azas-Azas koperasi menurut ICA adalah sebagai 
berikut. 
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1. Keanggotaan sukarela dan terbuka (Voluntary and open 
membership) 

2. Pengelolaan secara demokrasi (Democratic administration) 
3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on capital ) 
4. Pembagian SHU kepada anggota secara proporsional dengan 

transaksi (Distribution of the surplus to the members in 
proportion to their transactions) 

5. Pendidikan Koperasi (Cooperative Education) 
6. Kerja sama antar koperasi (Cooperative among cooperation) 
7. Pembayaran secara tunai (Cash Trading) 
8. Pengadaan pendidikan bagi anggotanya (Promotion of 

Education) 
 
c. Sendi – Sendi Koperasi Indonesia 
Sendi-sendi atau prinsip-prinsip koperasi Indonesia dirumuskan secara 
jelas dalam UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. 
Tujuh sendi koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. 
 
a. Sifat Keanggotaan Sukarela dan Terbuka untuk Setiap Warga Negara. 
 
Siapa saja yang ingin menjadi anggota suatu koperasi atau ingin keluar dari 
anggota koperasi tidak boleh karena ikut-ikutan, ajakan apalagi karena 
paksaan, melainkan harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. 
Dalam koperasi tidak boleh ada diskriminasi agama, politik maupun suku 
bangsa. 
 
b. Rapat Anggota Merupakan Kekuasaan Tertinggi sebagai pencerminan 
Demokrasi dalam Ekonomi. 
 
Anggota-anggota koperasi adalah pemilik seluruh usaha koperasi, koperasi 
dikelola secara demokratis. Suara-suara dari seluruh anggota dikumpulkan 
dalam Rapat Anggota yang dilaksanakan minimum sekali setahun, dimana 
setiap anggota mempunyai satu hak suara yang sama. Rapat anggota 
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Rapat anggota 
ditetapkan Anggaran Dasar (AD), dipilih pengurus dan pengawas, 
ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran serta pertanggung jawaban 
pengurus dan lainya. 
 
c. Pembagian SHU di atur menurut Jasa masing-masing Anggota 
 
Jika koperasi memperoleh keuntungan atau SHU (Sisa Hasil Usaha), maka 
SHU tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota koperasi tersebut. 
Pembagian untuk masing-masing anggota sebanding atau proporsional 
dengan partisipasi atau transaksi yang dilakukan tiap anggota dengan 
koperasi. Makin banyak nilai transaksi seorang anggota dengan koperasi 
sehingga menyumbang keuntungan yang lebih besar pula, maka ia berhak 
memperoleh pembagian SHU yang lebih besar pula. Pembagian SHU untuk 
tiap anggota tidak ditentukan oleh jumlah modal tiap anggota dalam 
koperasi. 
 
d. Adanya Pembatasan Bunga Atas Modal 
 
Usaha yang dijalankan koperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, 
tetapi yang lebih penting adalah untuk usaha yang bermanfaat bagi 
anggota. Modal hanya alat untuk menjalankan usaha koperasi, dan 
koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikatan orang. Karena itu 
kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas (maksimum hanya 
8 %). 
 
e. Mengembangkan Kesejahteraan Anggota Khususnya dan Masayarakat 
Pada Umumnya. 
 
Menurut keyakinan masyarakat, kemajuan koperasi adalah adanya 
keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan 
terpeliharanya nilai-nilai social budaya yang menjunjung tinggi nilai nilai 
kemanusiaan. Dalam mengembangkan usaha-usaha ekonominya, koperasi 
sekaligus juga harus memelihara iklim pergaulan social yang 
membahagiakan anggota masyarakat. 
 
f. Usaha dan Ketata Laksanaanya Bersifat Terbuka 
 
Dalam melaksanakan kegiatanya, kegiatan operasional dan manajemen 
koperasi harus terbuka untuk semua anggotanya. Setiap anggota berhak 
memperoleh informasi apa saja tentang koperasi, baik manajemenya, 
keuangan, usaha dan lain-lainya. Tidak boleh ada yang dirahasiakan 
kepada anggota. 
 
g.Swadaya, Swakerta dan Swasembada Sebagai Pencerminan Prinsip Dasar 
Percaya pada Diri Sendiri 
 
Kegiatan koperasi melayani kepentingan anggotanya harus didasarkan atas 
kekuatan sendiri. Koperasi tidak boleh terlalu tergantung pada pihak lain. 
Tenaga dan kemampuan sendiri harus dibangkitkan agar koperasi untuk 
selanjutnya dapat menolong diri sendiri. Swadaya à berarti kemampuan 
pada diri sendiri Swakerta à berarti kegiatan oleh kekuatan yang ada pada 
diri sendiri Swasembada à Berarti mampu secara mendiri melaksanakan 
dan sanggup tanpa bantuan orang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tujuan Dan Sasaran Koperasi 
Hampir semua orang/pihak, baik Anggota Koperasi sendiri, Masayrakat 
sekitarnya maupun Pemerintah mengharapkan agar koperasi dapat 
tumbuh dan berkembang. 
 
a. Tujuan Koperasi Dari Segi Kepentingan Anggota 
1. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis 
koperasi : 

– Konsumsi bertujuan untuk menyediakan barang-barang 
kebutuhan pokok untuk anggota dengan harga yang pantas dan 
kualitas yang terjamin. 

– Koperasi produksi bertujuan untuk menyediakan bahan baku, 
meningkatkan mutu dan meluaskan pemasaran hasil produksi 
anggota. 

– Koperasi Kredit bertujuan untuk menyediakan kredit dan 
meningkatkan tabungan untuk anggota. 

 
2. Meningkatkan taraf hidup anggota melalui : 
- Meningkatkan produksi usaha yang dijalankan anggota 
- Perbaikan kualitas barang yang dihasilkan anggota 
- Memperkuat permodalan 
- Mencegah pemalsuan dan kualitas yang rendah 
- Menjamin ukuran dan timbangan yang benar 
- Menyingkirkan lintah darat dan tengkulak 
- Memberantas penyakit-penyakit sosial yang tidak ekonomis 
- Mendidik dan menganjurkan menabung 
- Memperlancar dan memperbaiki distribusi barang-barang agar cepat 
sampai kekonsumen atau anggota 
 
3 Memberikan pendidikan moril anggota antara lain : 
- Mendidik anggota bercita-cita tinggi 
- Mendidik dan meningkatkan sifat demokratis 
- Mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri 
dan ulet dalam berusaha. 
 
b. Tujuan Koperasi Dari Sisi Kepentingan Masyarakat 
- Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi 
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi 
- Mempersatukan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah 
koperasi 
- Menciptakan dan memperluas lapangan kerja 
- Membantu pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok 
untuk masyarakat 
- Membantu usaha/kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat 
- Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat 
 
c. Tujuan Koperasi Dari Sisi Kepentingan Pemerintah 
- Melaksanakan UUD-45 khususnya pasal 33, yaitu koperasi sebagai alat 
pendemokrasian ekonomi 
- Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan 
seperti meningkatkan produksi nasional, menciptakan dan memperluas 
lapangan kerja serta untuk pemerataan pendapatan masyarakat 
- Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan - 
kesejahteraan masyarakat 
- Sebagai partner pemerintah yang bergerak dalam bidang perekonomian 
Indonesia 
 
Fungsi Koperasi 
Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan setiap 
anggotanya. Dengan terbentuknya koperasi berarti masyarakat memiliki 
alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan 
azas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk 
sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota melalui : 
 
a. Menyediakan tempat dan kesempatan peminjaman modal 
b. Meningkatkan ketrampilan berusaha 
c. Mengarahkan agar penggunaan sumber-sumber ekonomi lebih efisien 
d. Menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi 
e. Membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknis para 
anggotanya. 
 
Menurut UU No.12 tahun 1967, Tujuan Koperasi antara lain 
a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan 
Masyarakat. 
b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi bangsa Indonesia 
c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia 
d. Sebagai alat pembina unsur masyarakat untuk memperkokoh 
kedudukan ekonomi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mengatur tata 
laksana perekonomian rakyat. 
 
Peranan Koperasi 
Dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan 
anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya maka koperasi 
diharapkan berperan untuk : 
 
a. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan 
potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan 

BAB 13 

LANDASAN, AZAS, DAN SENDI-SENDI KOPERASI 
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mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang 
merata. 
 
b. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat. 
 
c. Membina kelansungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. 
 
 

 
 
Bentuk-Bentuk Unit Usaha 
Dari segi kepemilikan, jenis-jenis usaha dapat dibedakan atas 

1. Usaha Swasta Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta / 
individu 

2. Usaha Pemerintah Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah / Negara 

3. Usaha Koperasi Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh 
koperasi atau badan usaha yang berbadan hukum koperasi. 

 
Jika dirinci, bentuk-bentuk unit usaha di Indonesia yang dikenal di 
Indonesia antara lain : 
- Perusahaan perorangan 
- Perusahaan persekutuan 
- Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) 
- Perusahaan Koperasi 
- Perusahaan Negara/Daerah 
 
Perusahaan Perorangan 
Adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh seseorang, yang dalam hal 
ini orang yang bersangkutan adalah pemiliki perusahaan itu sendiri dan 
sekaligus pengelola usaha tersebut dan pemimpin usaha tersebut. 
Perusahaan ini tidak memiliki Anggaran Dasar, pemilik memiliki tanggung 
jawab yang tidak terbatas, dimana jika perusahaan rugi, maka harta 
kekayaan pribadi pemilik ikut bertanggung jawab untuk melunasi semua 
hutang usahanya. Tidak ada pemisahaan antara kekayaan pribadi pemilik 
dengan kekayaan usahanya. Usaha seperti ini seperti toko, warung, 
bengkel kecil dll. 
 
Perusahaan Persekutuan 
Perusahaan persekutuan terdiri dari dua jenis yaitu persekutuan Firma dan 
persekutuan Komanditer.  
 
Firma 
Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan 
dibawah nama bersama. Persekutuan didirikan tanpa mengeluarkan 
saham. Dalam proses pendirian, para sekutu secara bersama-sama 
membuat akte pendirian badan usaha didepan Akte Notaris, didaftarkan 
dipengadilan dan di umumkan di Berita Negara. Bila Firma tersebut jatuh 
rugi dan kekayaan perusahaan tidak dapat melunasi hutang, maka 
kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayaran 
hutang hutang tersebut. Bila beruntung, maka keuntungan dibagi antar 
sekutu proporsional dengan besarnya modal masing-masing sekutu yang 
disetorkan. 
 
Komanditer 
Adalah perjanjian kerja sama untuk berusaha antara mereka yang bersedia 
menjalankan dan sekaligus memimpin perusahaan dan bertanggung jawab 
penuh dengan kekayaan pribadinya (sekutu Komplementer) dengan 
meraka yang memberikan pinjaman tetapi tidak bersedia memimpin dan 
menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal 
yang disetorkanya kedalam perusahaan. Perusahaan didirikan berdasarkan 
perjanjian kedua kelompok sekutu didepan Akte Notaris, di daftarkan di 
Pengadilan dan diberitakan dalam Berita Negara 
 
Dalam Persekutuan komanditer dibedakan dua jenis sekutu yaitu ; 
 
Sekutu Komanditer  
mereka yang meminjamkan modal untuk usaha kepada sekutu 
komlementer, tetapi mereka ini tidak bersedia memimpin dan 
menjalankan perusahaan. Meraka ini hanya bertanggung jawab sebatas 
modal yang dipinjamkanya. 
 
Sekutu Komplementer  
meraka yang bersedia memimpin dan menjalankan perusahaan dan jika 
perusahaan rugi maka harta kekayaan pribadinya ikut bertanggung jawab 
untuk melunasi hutang perusahaan. 
 
Perseroan Terbatas 
Adalah kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui secara 
hukum untuk berusaha dalam mencapai tujuan tertentu. Modalnya terdiri 
dari saham-saham dan kekayaan pribadi para pemilik terpisah dari 
kekayaan perusahaan (PT). Jika perusahaan dilikuidasi dan rugi, maka para 
pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang ia 
miliki. Pendirianya harus didukung oleh Akte resmi dari Notaris dan 
disahkan oleh mentri Kehakiman, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri dan selanjutknya mengumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 
Perusahaan Koperasi 

Perusahaan Negara / Daerah 
Adalah perusahaan yang akte pendirianya oleh Negara / daerah, seluruh 
atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/daerah. 
 
Ciri-ciri atau sifat-sifat Usaha milik Negara : 

1. Didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta 
dikelola oleh Negara 

2. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan 
kesejahteraan masyarakat 

3. Dibentuk untuk melaksanakan Kebijaksanaan pemerintah 
4. Dalam rangka membantu pemerintah, usahanya umumnya 

bersifat pelayanan kepada masyarakat (public utilities) 
5. Dibentuk karena kerahasiaan dan keselamatanya yang tidak 

mungkin diserahkan kepada swasta. 
 
Aspek Perbedaan Unit-Unit Usaha 
Untuk membedakan suatu unit usaha dengan unit usaha lainnya dapat 
dilihat dari berbagai aspek antara lain : 
a. Siapa pengguna produk atau jasa yang dihasilkanya 
b. Siapa pemilik usaha yang dijalankan tersebut 
c. Siapa yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan 
d. Bagaimana voting dilakukan jika untuk mengambil keputusan diperlukan 
voting 
e. Siapakah yang menentukan kebijaksanaan perusahaan 
f. Apakah balas jasa dari modal terbatas 
g. Siapa yang menerima hasil (keuntungan) dari usaha tersebut 
h. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian 
 
Perbedaan Koperasi Dengan Usaha-Usaha Lainya. 
 

 
 
 

 
 
Unsur-unsur organisasi koperasi umumnya terdiri dari: 

1. Anggota yang mendukung kelompoknya. 
2. Mereka yang mempunyai kepentingan yang sama atau 

integerasi kepentingan yang lebih diarahkan kepada 
kepentingan ekonomis. 

3. Anggota yang bersedia bekerja sama dan bermotivasi 
swadaya. 

4. Tujuan bersama yang ditetapkan dan disepakati bersama 
serta dikelola secara bersama. 

 
Keanggotaan Koperasi 
Keanggotaan koperasi termasuk salah satu unsur yang menentukan dalam 
organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, 
apalagi melaksanakan usahanya. Karena itu, kedudukan anggota dalam 
koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai 
konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum. 
Berkaitan dengan keanggotaan koperasi ditegaskan dalam pasal 17 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang 
menyebutkan : 

BAB 14 

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN JENIS UNIT 

USAHA LAINNYA 

BAB 15 

UNSUR-UNSUR ORGANISASI KOPERASI 
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1. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

koperasi. 
2. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. 

 
Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi adalah :  
 

1. Pemodal koperasi dan karena itu harus memberikan kontribusi 
modalnya kepada koperasi, sesuai dengan ketentuan dalam 
anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau keputusan rapat 
anggota. 

2. Turut serta mengambil keputusan-keputusan agar segala 
tindakan koperasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan 
ekonomi anggota. 

3. Mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh koperasi agar 
tidak menyimpang dari keputusan-keputusan yang ditetapkan 
oleh anggota dan demi pengamanan terhadap modal yang 
ditanam oleh anggota ke dalam koperasi. 

 
Dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa atau pelanggan dari 
koperasinya, anggota harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha 
koperasi. Kegiatan usaha koperasi pada dasarnya adalah kegiatan yang 
diputuskan oleh anggota dan diselenggarakan untuk kepentingan anggota 
sendiri. Dalam koperasi, bukti kepemilikan anggota diwujudkan dengan 
pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokok yang dibuktikan dalam 
bentuk sertifikat. 
 
Kedudukan hukum anggota koperasi tersebut memberi kekuatan, 
kemantapan, perlindungan dan rasa aman bagi mereka yang sudah atau 
yang akan menjadi anggota koperasi. Mereka menjadi anggota koperasi 
dengan kesadaaran penuh dan bukan karena ikut-ikutan atau karena 
terpaksa atau solah-olah diwajibkan oleh pihak lain. Kesadaran tersebut 
diwujudkan dengan memenuhi persyaratan kenggotaan tersebut 
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
koperasi yang bersangkutan. 
 
Masalah keanggotaan juga tercermin dalam hak suaranya, yaitu setiap 
anggota mempunyai hak dan suara yang sama, satu anggota satu suara. 
Keanggotaan koperasi juga tidak boleh dipindahtangankan karena titik 
tolak kenggotaan koperasi adalah orang, bukan modal. Oleh karena itu, 
keanggotaan tersebut merupakan identitas khusus yang menjadi dasar 
atau pondasi yang kokoh bagi suatu organisasi koperasi. 
 
Rapat Anggota Koperasi 
Rapat anggota di dalam suatu organisasi koperasi merupakan sarana dan 
cara berkomunikasi diantara semua pihak yang berkepentingan di dalam 
tata kehidupan koperasi. Kedudukan rapat anggota secara hukum 
ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, yang menyebutkan : 
 

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam koperasi. 

2. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya 
diatur dalam anggaran dasar. 

 
Sebagai salah satu lembaga, Rapat Anggota memiliki fungsi, wewenang, 
aturan main dan tata tertib yang ketentuannya bersifat mengikat, namun 
justru menjadi kekuatan dirinya. Rapat Anggota sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat 
menentukan, berwibawa dan sumber dari segala keputusan atau tindakan 
yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi lainnya dan para 
pengelola usaha koperasi. Fungsi dan wewenang yang sangat menentukan 
tersebut membawa lembaga Rapat Anggota pada kedudukannya seperti 
lembaga legislatif. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23  Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa 
Rapat Anggota menetapkan : 

1. Anggaran Dasar. 
2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, 

dan usaha koperasi. 
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan 

pengawas. 
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi serta pengesahan laporan keuangan. 
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya. 
6. Pembagian sisa hasil usaha. 
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran 

koperasi. 
 
Yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Rapat Anggota adalah 
Pengurus Koperasi. Rapat Anggota pada umumnya diadakan sekali 
setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pengurus 
pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah 
dilakukannya selama tahun buku yang lampau. Ada juga yang mengadakan 
rapat dua kali dalam satu tahun yaitu satu kali untuk menyusun Anggaran 
Biaya dan Pendapatan (rencana usaha) untuk tahun yang akan datang dan 
yang kedua kali rapat anggota tahunan untuk membicarakan 
kebijaksanaan Pengurus selama tahun yang lampau.Yang pertama 
diadakan menjelang akhir tahun buku (September-Desember), sedangkan 
yang kadua diadakan beberapa bulan sesudah akhir tahun buku. 
Rapat  Anggota Tahunan Koperasi membicarakan antara lain hal-hal 
sebagai berikut :   
 

1. Penilaian kebijaksanaan Pengurus dalam memimpin Koperasi 
selama tahun buku yang lampau. 

2. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi. 
3. Penilaian laporan Badan Pemeriksa. 
4. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha Koperasi. 
5. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya. 
6. Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa (jika masing-masing 

sudah berakhir masa jabatannya). 
7. Masalah-masalah yang timbul dalam rapat. 

 
Jika Pengurus lalai atau tidak sanggup mengadakan Rapat Anggota, maka 
Pejabat Koperasi berhak mengadakan Rapat Anggota dengan memanggil 
semua anggota-anggota Koperasi. Pejabat Koperasi memanggil Rapat 
Anggota tersebut, jika : 

1. Pengurus Koperasi sendiri tidak mampu atau tidak 
bersedia mengadakan Rapat Anggota. 

2. Pengurus Koperasi sudah tidak diketahui lagi di mana 
berada. 

3. Keadaan darurat, seperti keadaan perang atau keadaan 
bahaya. 

 
Pengurus Koperasi 
Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang 
merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. 
Kedudukan  Pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota memiliki 
tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga serta peraturan lainnya yng berlaku dan diputuskan oleh Rapat 
Anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Pengurus merupakan pemegang 
kuasa Rapat Anggota. Sedangkan, dalam pasal 30 diantaranya juga 
disebutkan bahwa:  
1. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya. 
2. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 
 
Tugas-tugas dan kewajiban Pengurus adalah : 

1. Menentukan pelaksanaan dan jalannya Koperasi. 
2. Harus selalu mengadakan hubungan dengan atau menjadi 

penghubung antara Koperasi dengan para anggotanya. 
3. Memberi penerangan kepada anggota agar mereka  

memelihara Koperasinya dengan baik. 
4. Mewakili Koperasi, baik di dalam maupun di luar 

mengadilan. 
5. Pengurus bertanggungjawab atas segala utang-piutang 

Koperasi atau yang dibeli dengan kredit. 
6. Pengurus mengawasi gerak dan jalannya Koperasi, agar 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap 
Koperasi dan agar Koperasi tidak menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

7. Pengurus harus secara teratur mengawasi pembelanjaan 
Koperasi agar kedudukan Koperasi dalam hal 
pembelanjaan semakin stabil. 

8. Pengurus harus juga memberikan garis kebijaksanaan 
dalam soal investasi modal dan menentukan cara-cara 
kontinuitas keberhasilan Koperasi dapat terjamin. 

 
Hak-hak Pengurus adalah sebagai berikut : 
 

1. Memanggil rapat biasa maupun rapat khusus baik 
diperintahkan oleh Rapat Anggota maupun tidak. 

2. Mengangkat atau memecat manajer. 
3. Di dalam Koperasi Primer seorang anggota Pengurus 

hanya mempunyai hak satu suara. Akan tetapi pada 
Koperasi Sekunder hak suaranya dapat lebih dari satu. 

 
Syarat-syarat bagi seorang Pengurus adalah sebagai berikut : 
 

1. Turut mengambil bagian dalam usaha Koperasi, serta juga 
telah memenuhi kewajiban dalam Koperasi, seperti 
membayar simpanan pokok dan telah berpengalaman 
dalam usaha Koperasi. 

2. Dapat menyediakan waktu untuk menghadiri rapat 
pengurus serta turut mengeluarkan pendapat dan buah 
pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota. 

3. Mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi 
Koperasi serta aktif memperhatikan kerapian organisasi 
Koperasi. 

4. Bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak 
anggota guna kebaikan bersama serta membicarakan hal 
itu ke dalam rapat Pengurus. 

5. Para anggota Pengurus harus menghargai pendapat 
sesama anggota yang walupun tidak selalu sama, akan 
tetapi perlu juga diperhatikan sebelum mengambil 
keputusan. 

6. Anggota Pengurus harus mematuhi keputusan rapat 
Pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kepercayaan 
sendiri-sendiri. 

7. Para Pengurus adalah pemegang kepercayaan dari Rapat 
Anggota dan karenanya merupakan suatu jabatan 
kehormatan sehingga jangan sampai mengecewakan para 
anggota. 

8. Pengurus harus bersikap bersedia menerima kemajuan-
kemajuan teknik baru dan penemuan-penemuan ke arah 
pembaharuan. 
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Badan Pemeriksa 
Badan Pemeriksa merupakan salah satu diantara alat-alat perlengkapan 
organisasi Koperasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan 
dan pemerikasaan terhadap kehidupan Koperasi termasuk di dalamnya 
organisasi, usaha dan kebijaksanaan Pengurus. Badan Pemeriksa dipilih 
dari kalangan anggota, oleh anggota di dalam Rapat Anggota. Untuk dapat 
diangkat menjadi Anggota Badan Pemeriksa, seorang calon harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 

1. Syarat umum : mempunyai sifat jujur dan terampil 
bekerja. 

2. Syarat Khusus : biasanya diatur dalam Anggaran Dasar, 
misalnya mempunyai dasar pendidikan yang cukup, 
mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang 
pembukuan dan perkoperasian, objektif dan mampu 
merahasiakan hasil pemeriksaannya kecuali kepada Rapat 
Anggota. 

 
Badan Pemeriksa dalam kedudukannya yang sejajar dengan Pengurus 
dapat membantu ikut serta menilai jalannya usaha Koperasi. Undang-
undang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa bertugas untuk : Melakukan 
pemeriksaan terhadap tata kehidupan Koperasi yang meliputi hal-hal : 
 

1. Organisasi : 
❖ Apakah Koperasi melaksanakan sendi-sendi 

dasar Koperasi atau lebih dikenal sebagai 
prinsip-prinsip Koperasi. 

❖ Apakah Koperasi menjalankan organisasinya 
sesuai dengan yang tercantum dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangganya. 

❖ Apakah buku-buku organisasi dijalankan 
dengan baik. 

2.  
3. Usaha : 

❖ Apakah usaha Koperasi sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. 

❖ Apakah usaha Koperasi sesuai dengan rencana 
yang telah digariskan oleh Rapat Anggota. 

❖ Apakah usaha Koperasi sudah dilaksanakan 
secara efisien, dengan jalan menilai 
performancenya (pelaksanaan usahanya). 

❖ Membuat laporan tertulis tentang hasil 
pemeriksaannya. 

  
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM UNSUR-UNSUR 
ORGANISASI KOPERASI 
Mekanisme untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan 
dengan membagi pekerjaan sesuai fungsinya dan menganut suatu aturan 
yang cocok. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja antarfungsi ynag 
mencakup kekuasaan, wewenang, serta ranggung jawab masing-masing 
harus jelas dan dilaksanakan secara konsekuen.unsur-unsur yang terdapat 
pada organisasi koperasi harus memperhatikan hal-hal berikut :  
 

1. Tujuan yang jelas harus dirumuskan sebagai landasan dan 
pedoman dalam  menentukan tata kerja yang efektif. Tujuan ini 
dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
Tujuan umum koperasi adalah mensejahterakan para 
anggotanya, sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan 
mutu atau kualitas produksi maupun usahanya. 
 

2. Dalam mencapai tujuan diperlukan berbagai fungsi, dan 
penjelasan mengenai bagaimana masing-masing fungsi 
tersebut dilaksanakan. 
 

3. Dalam masing-masing fungsi harus diadakan pembagian tugas 
yang jelas dan tegas dengan batas-batas kekuasaan dan 
wewenang tertentu. 
 

4. Orang-orang yang dipilih untuk masing-masing fungsi harus 
yang mempunyai keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. 
 

5. Pemimpin dalam menjalankan fungsinya harus mempunyai 
tim krja yang kompak dengan yang lainnya, sehingga dapat 
bekerja sama dengan baik dan tertib selaras dengan tujuan. 

 
 

 
 
DEFINISI 
Menurut keputusan menteri keuangan RI No 1232/kmk.013/1989 pasal 2 
yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan 
anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.jadi 
karena pemilik modal adalah negara, berarti manajernya sangat 
dipengaruhi pemerintah dan menjadi saran kebijakan yang biasanya 
cenderung bersifat politis atau menyangkut kesejahteraan masyarakat, 

hajat hidup orang banyak pemerataan hasil pembangunan (pasal 33 ayat 2 
UUD 1945 ) 
 
TUJUAN  
 Adapaun tujuan dari pendirian BUMN adalah : 

➢ Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan 
penerimaan kas negara. 

➢ Mengejar dan mencari keuntungan. 
➢ Pemenuhan hajat hidup orang banyak. 
➢ Perintis kegiatan usaha. 
➢ Memberikan bantuan dan perlindungan kepada usaha kecil 

menengah. 
 
3. KARAKTERISTIK  
  
Adapun karakteristik dari BUMN adalah : 

 Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah, seperti 
membangun prasarana tertentu guna melayani kepentingan 
masyarakat. 

 Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan 
dan kerahasian yang dikuasasi negara. 

 Dibentuk berdasarkan peraturan UU dan berlaku dan harus 
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. 

 Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu 
atau yang bersifat strategis. 

 Dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dilakukan oleh 
swasta. 

 
JENIS – JENIS BUMN 
 
1. Perusahaan Perseroan 
Adalah BUMN yang berbentuk perseroan. Karena terbatasnya modal yang 
dimiliki BUMN sehingga untuk memperoleh modal sebagian dari saham 
yang dimiliki oleh pemerintah dijual kepada pihak swasta. Namun untuk 
tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut maka sahamnya paling sedikit 
harus dimiliki yaitu 51% oleh pemerintah sehingga kendali BUMN tersebut 
dalam pengambilan keputusan masih dapat  dikendalikan oleh 
pemerintah. 
 
Ciri – ciri  perseroan : 

1. Tujuan dari perusahaan adalah mencari laba. 
2. Status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum yaitu 

berdasarkan KUHD dan PP pendirian usaha. 
3. Hubungan organisasi dengan pemerintah yaitu  berdiri sendiri 

sebagai organisasi yang dicapai. 
4. Kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat 

sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui 
kepemilikan saham secara keseluruhan. 

 
2. Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Diutamakan untuk kegiatan dibidang penyediaan jasa bagi masyarakat dan 
tidak mengutamakan keuntungan. 
 
Ciri – Ciri Perjan : 

1. tujuan usaha adalah untuk publik servis. 
2. status hukum tidak berdasarkan badan hukum usaha. 
3. hubungan organisasi dengan pemerintah tidak dilihat sebagai 

bagian dari departemen atau dirjen ( tidak otonom) 
4. kepemilikan atau penguasaan pemerintah dalam bentuk 

sepenuhnya dan langsung seperti terhadap bagian departemen 
atau dirjen. 

 
3. Perusahaan Umum ( Perum ) 
Perusahaan ini menjalankan fungsi yang tidak banyak berbeda dengan 
perjan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Ciri – Ciri Perum : 

1. Makna usaha atau tujuan perusahaan adalah publik servis dan 
profit diseimbangkan. 

2. Status hukumnya berdasarkan badan hukum yaitu UU no 19 PP 
tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha. 

3. Hubungan organisasi  yaitu berdiri  sendiri sebagai kesatuan 
organisasi yang terpisah. 

4. Sepenuhnya dimiliki dan dikuasai pemerintah. 
 
 
BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) 
BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta 
yang berorientasi pada laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas 
beberapa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti : 
Perusahaan Perorangan (Po), Firma (Fa), Commanditaire Vennootsschap 
(CV), Perseroan Terbatas (PT). 
 
1. Po (Perusahaan Perorangan) 
Secara definisi yang dimaksud perusahaan perorangan adalah perusahaan 
yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini 
kerap kali merupakan peruahaan keluarga, yaitu perusahaan yang 
menggunakan seluruh atau sebagian anggota keluarga untuk 
menjalankannya. Sering kali suami dan istri terlibat bersama dalam 
menjalankan usaha tersebut. Juga selalu didapati anak-anak dalam 
keluarga tersebut ikut membantu menjalankan kegiatan dalam 
perusahaan tersebut. Dalam suatu perekonomian tidak mudah untuk 
menentukan apakah suatu kegiatan itu digolongkan sebagai perusahaan 
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perseorangan atau merupakan kegiatan ekonomi yang tidak digolongkan 
sebagai perusahaan. 
 
Kebaikan Perusahaan Perorangan 
Dalam setiap perekonomian perusahaan perseorangan merupakan unit 
usaha yang paling banyak jumlahnya. Sebagai contoh pada masa ini di 
Amerika Serikat lebih kurang 80 persen dari jumlah unit usaha merupakan 
perusahaan perorangan. Akan tetapi walaupun jumlahnya banyak, nilai 
penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha yang seperti itu 
relatif kecil. Hal tersebut berarti perusahaan perorangan walaupun 
banyak, tetapi setiap unitnya menggunakan modal yang relative terbatas 
dan nilai produksinya juga terbatas.  
 

1. Mudah didirikan 
Setiap orang dapat mengembangkan usaha milik perorangan. Sering kali 
usaha ini tidak perlu mendapat izin dari lembaga pemerintah untuk 
menjalankanya. Seorang mahasiswa ingin mencari uang untuk membiayai 
kuliahnya. Untuk tujuan ini, di rumahnya ia memberikan kursus bahasa 
Inggris dan mata pelajaran lain untuk pengajaran di sekolah menengah. 
Dengan keputusannya itu sekarang dia telah menjadi seorang pengusaha 
atau orang Inggris menyebutnya He or she is already in business. 
 

2. Modal memulai usaha kecil  
Seperti telah dikatakan perusahaan perorangan cenderung merupakan 
perusahaan kecil yang didirikan dengan mengunakan tenaga sendiri atau 
mengikutsertakan anggota keluarganya. Pada umumnya modal yang 
digunakan adalah berupa tabungan yang dimiliki. 
 

3. Pengelolaannya fleksibel dan bebas 
Manajemen perusahaan sangat bebas yaitu pemilik perusahaan dapat 
menentukan sendiri jam kerjanya, dengan bebas membuat keputusan 
tentang apa yang harus dilakukannya, bebas menentukan harga, 
menentukan jumlah barang yang diproduksikan, dan berbagai keputusan 
lain dan bebas pula menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil 
usahanya. Juga pemilik perusahaan bebas untuk menutup usahanya 
apabila ingin melakukan kegiatan lain. 
   

4. Kerahasiaan usaha terjamin   
Sebagai perusahaan yang dijalankan sendiri, seluk-beluk kegiatan 
usahanya dapat dirahasiakan. Ketiadaan pemilik lain menyebabkan pemilik 
usaha tidak perlu membuat laporan mengenai kegiatan yang dilakukannya. 
Pihak lain juga tidak mengetahui nilai penjualannya, modal yang 
digunakannya dan keuntungan yang diperoleh. Masalah-masalah yang 
dihadapi perusahaan juga dapat dirahasiakan.      
 
Kelemahan dan Keburukan Perusahaan Perorangan 
 

1. Pertanggungjawabannya tidak terbatas 
Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban yang tidak terbatas dinyatakan 
dengan istilah unlimited liability. Maksudnya adalah apabila perusaaan 
memiliki tanggung jawab untuk membayar utang, tanggung jawab ini tidak 
terbatas pada kekayaan perusahaan tetapi juga meliputi kekayaan milik 
pribadi. 
 

2. Modal terbatas 
Karena modal berasal dari tabungan pemilik, sehingga modalnya terbatas. 
Modal permulaan dan modal operasi yang terbatas ini mengurangi 
kemampuan untuk menghasilkan jumlah produk yang besar.  
 

3. Kualitas manajerial dan kualitas pekerja terbatas 
Pemilik usaha belum tentu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 
usaha yang dijalankannya. Oleh sebab itu kualitas manajemennya 
terbatas. Di samping itu sukar mendapat pekerja yang baik karena mereka 
lebih suka bekerja di perusahaan yang kemungkinan memberikan gaji 
serta jenjang organisasi yang lebih besar. 
 

4. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas 
Umur usaha sangat tergantung pada keadaan dan sikap pemiliknya. 
Karena pemiliklah yang memiliki fungsi vital dalam menjalankan 
perusahaan. 
 
2. Firma (Partnership) 
Firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan 
perusahaan menggunakan nama bersama dan membagi hasil yang 
didapatkan dari usahanya.  
 
Proses pendirian Firma: 
• Tahap Akta Otentik : Suatu firma harus didirikan dengan suatu akta 

otentik,   dalam hal ini dengan suatu akta notaris. Apabila suatu 
firma tidak didirikan dengan akta otentik, maka hal tersebut tidak 
berpengaruh terhadap pihak ketiga. Artinya, ketidakadaan akta 
otentik tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai alasan yang 
merugikan pihak ketiga. 

• Tahap Pendaftaran Akta Firma : Setelah akta firma dibuat dengan 
akta notaris maka didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di 
wilayahnya yang mempunyai tempat kedudukan.  

• Tahap Pengumuman dalam Berita Negara : Satu petikan akta firma 
harus pula diumumkan dalam Berita Negara agar pihak ketiga 
mengetahuinya dan agar perusahaan firma tersebut berlakun 
mengikat pihak ketiga.  

 
 Ada beberapa kelebihan Firma, antara lain: 

- Modal lebih besar 
- Tanggung jawab bersama 
- Status badan hukum jelas 

- Didirikan dan pengelolaan secara bersama 
 
 Beberapa kelemahan dari Firma, antara lain: 

- Tanggung jawab tidak terbatas 
- Sulit memperoleh modal 
- Memungkinkan terjadi perselisihan 

 
3. Commanditaire Vennootschap  (CV) 
Commanditaire Vennootschap atau biasa juga disebut Perseroan 
Comanditer adalah perseroan dengan cara menyediakan modal dilakukan 
antara seorang atau lebih pesero-pesero yang bertanggung jawab 
sepenuhnya dengan seorang atau lebih yang menyediakan modal. 
Perusahaan ini merupakan percampuran antara persekutuan orang 
dengan persekutuan modal. Pada persekutuan ini ada dua bentuk 
golongan,yaitu : 

• Sekutu aktif adalah mereka yang benar-benar 
mengelola perusahaan,mereka bertanggung jawab 
penuh dengan harta kekayaannya sendiri akan 
kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga. 

• Sekutu pasif adalah mereka yang ikut serta dengan 
menyerahkan modal dan tidak turut bekerja, risiko 
yang ditanggungnya hanya sebesar modal yang 
dimasukkan.  

 
Beberapa kelebihan CV, yaitu: 

- Menggunakan akta otentik (akta di bawah tangan) maksudnya 
secara lisan dan tertulis, tidak memerluikan suatu formalitas 

- Peraturan-peraturan tentang pembagian untung dan rugi 
berdasarkan besarnya modal yang ditanam 

- Kekayaan pribadi dipisahkan dengan kekayaan perusahaan, 
sehingga kekayaan pribadi tidak dilibatkan apabila perusahaan 
mengalami masalah. 

 
4.  Perseroan Terbatas (PT) 
Perseroan terbatas (Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap) 
adalah merupakan suatu kumpulan modal yang diberi hak dan diakui oleh 
hukum untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya mencari keuntungan.  PT 
merupakan bentuk perusahaan dimana perolehan modalnya berskala dari 
penjualan saham.  
 
Beberapa karakteristik utama dari PT adalah sebagai berikut: 

➢ Pemiliknya adalah para pemegang saham 
➢ Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang 

saham 
➢ Merupakan suatu perkumpulan modal 
➢ Dalam rapat pemegang saham setiap 1 lembar saham yang 

dimiliki berarti satu suara. 
➢ Bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya 
➢ Keuntungan dibagi atas dasar modal yang distor. Jadi yang 

memiliki saham terbanyak akan memperoleh bagian yang besar 
➢ Pemilik dan pengelola dipisahkan 
➢ Unit usahanya didasarkan pada kebutuhan konsumen (pasar) 
➢ Tatalaksananya bersifat tertutup (hanya terbuka bagi persero) 

 
Proses pendirian Perseroan Terbatas : 
Karena sistem hukum Indonesia menganggap dasar dari perseroan 
terbatas sebagai suatu perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas 
haruslah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang pendiri, sehingga pemegang 
saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) 
orang. Ada 4 tahap dalam proses pendirian PT, yaitu: 
 

a. Tahap Akta Notaris 
Tahap akta notaris ini merupakan tahap awal dalam proses pendirian 
suatu perseroan terbatas. Akta notaris tersebut diperlukan untuk 
merumuskan akta pendirian perseroan yang di dalamnya terdapat 
anggaran dasar perseroan tersebut. 
 

b. Tahap Pengesahan 
Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris tersebut, yang  
di dalamnya terdapat anggaran dasar, haruslah diajukan kepada Menteri 
Kehakiman untuk mendapatkan pengesahannya. 
 

c. Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan  
Setelah anggaran dasar perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka 
perusahaan tersebut mesti didaftarkan dalam daftat perusahaan, yakni 
suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. 
 

d. Tahap Pengumuman dalam Berita Negara 
Pengumuman dalam berita negara merupakan tahap terakhir dalam 
proses pendirian suatu perseroan terbatas. Hal ini dilakukan untuk 
memenuhi unsure keterbukaan kepada masyarakat bahwa suatu 
perseroan terbatas dengan nama tertentu  serta maksud tujuan tertentu 
sudah didirikan. 
 
Beberapa kelebihan PT, antara lain: 

• Tanggung jawab terbatas 
• Saham mudah diuraikan 
• Mudah memperoleh modal 
• Pengelolaannya bersifat professional 

 
Kelemahan PT, antara lain: 

• Proses pendiriannnya kompleks 
• 2 kali bayar pajak 
• Peraturannya banyak (sesuai UU) 
• Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan  
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• Dapat mengurangi motivasi kerja 
 
Organ-organ Perseroan Terbatas 
Adapun yang merupakan organ dari perseroan terbatas adalah sebagai 
berikut: 

a.   
1. Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sering disingkat dengan RUPS 
merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 
perseroan tersebut. RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham biasa 
(tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. 

b. D 
2. Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan 
menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Organ 
direksi ini dipilih oleh RUPS dan karenanya harus pula bertanggung jawab 
kepada RUPS. 

c. s 
3. Organ komisaris merupakan organ yang melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap perseroan. Organ komisaris tersebut dipilih oleh 
RUPS dan karenanya harus pula bertanggung jawab kepada RUPS. Karena 
di samping organ direksi ada organ komisaris, maka sistem seperti ini 
sering dengan sistem “dewan ganda”. 
 
 
Pembubaran Perseroan Terbatas 
Perseroan terbatas dapat dibubarkan atau disebut juga dengan istilah 
“dilikuidasi” karena alasan sebagai berikut: 

a) Bubar karena keputusan RUPS 
b) Bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir 
c) Bubar karena penetapan pengadilan 

Apabila suatu perseroan bubar, maka harus diangkat seorang atau lebih 
likuidator yang akan membereskan pembubaran tersebut. 
 
C. BADAN USAHA KOPERASI 
 
PENGERTIAN 
 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
 
BADAN HUKUM KOPERASI 
Seperti halnya perusahaan lain yang berbadan hukum, maksudnya adalah 
adanya pemisahan antara harta koperasi dengan pemiliknya ( anggota 
koperasi ), atau jika terjadi kepailitan dimana koperasi harus melunasi 
hutang-hutangnya maka anggota koperasi hanya dituntut sebesar modal 
yang diserahkan. 
 
PRINSIP KOPERASI 

1. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka & sukarela 
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha  
masing-masing. 

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. 
5. Kemandirian, dll 

 
Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip:  

- Pendidikan koperasi 
- Kerjasama antar koperasi. 

 
TUJUAN KOPERASI 
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan  
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 
adil, dan makmur berdasarkan Pancasila & UUD 1945.  
( UU Perkoperasian , Pasal 3 ) 
 
FUNGSI & PERANAN KOPERASI 

a. Membangun & mengembangkan potensi dan 
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 
& masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatakan kesejahteraan ekonomi dan 
sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya 
mempertinggi kualitas kehidupan masyrakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai 
dasar kekuatan & ketahanan ekonomi. 

LANDASAN & ASAS KOPERASI 
Koperasi berlandaskan Pancasila & UUD 1945 serta berazaskan 
kekeluargaan. 
 
 KARAKTERISTIK KOPERASI UMUMNYA 

a. Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan. 
b. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. 
c. Organisasi diatur secara demokrasi 
d. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggotanya 
e. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. 
f. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh 

anggota 
 
 UNSUR-UNSUR ORGANISASI KOPERASI 
 

1. Keanggotaan koperasi 
 
 

Menurut pasal 17 no 25 tahun 1992 
a. Anggota koperasi adalah pemilik , anggota 

koperasi sekaligus pengguna jasa koperasi 
b. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku 

daftar anggota 
 

2. Rapat Anggota Koperasi 
 
Dalam pasal 22 UU no 25 tahun 1992 menyebutkan : 

a. Rapat anggota merupakan pemengang 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi  

b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang 
pelaksanaannya  diatur dalam anggaran dasar. 

Jika pengurus lalai dan tidak sanggup mengadakan rapat anggota maka 
pejabat koperasi berhak mengadakan rapat angota dengan memanggil 
semua anggota. 
 

3. Pengurus Koperasi 
 

 Tugas-tugas dan kewajiban pengurus : 
a. menentukan pelaksanaan & jalannya koperasi  
b. Harus selalu mengadakan hubungan & menjadi 

penghubung antara koperasi dan anggotannya. 
c. Mewakili Koperasi 
d. Pengurus harus secara teratur mengawasi 

pembelanjaan koperasi agar kedudukan 
koperasi dalam pembelanjaan koperasi stabil. 

4. Badan Pemeriksa 
                              Syaratnya : 

1. syarat umum : mempunyai sifat jujur & rajin 
bekerja  

2. syarat khusus : biasanya diatur dalam anggaran 
dasar , misalnya mempunyai dasar pendidikan 
& pengetahuan tentang pembukuan koperasi, 
objektif, pengertian & mampu 
merahasiakannya kecuali pada rapat anggota. 

 
 

 
 

ampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi 
mulai ada, tetapi yang jelas koperasi telah dikenal lama sekali. Di daratan 
Eropa dikenal sebagai Historie Cooperative Institutional. Sedangkan di 
negara sedang berkembang disebut sebagai Koperasi Asli. Lembaga ini 
ditandai dengan adanya hubungan antarindividu dengan solidaritas dan 
kerja sama, serta kekuasaan ekonomi yang cenderung terbagi secara 
merata. Gerakan koperasi modern pertama berdiri pada tanggal 24 
Oktober 1944 di bagian utara Inggris, tepatnya di kota Rochdale. Koperasi 
ini bergerak dibidang perdagangan, khususnya pertokoan yang 
menyediakan barang-barang konsumsi bagi para anggotanya. Secara 
singkat dikatakan bahwa suksesnya koperasi yang didirikan di Rochdale 
tersebut disebabkan karena dalam mengelolanya digunakan manajemen 
yang dikenal dengan “Prinsip Rochdale” yaitu :  
 
 Bersifat terbuka 
 Demokratis 
 Jasa anggota dihargai 
 Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama 
 Mementingkan kepercayaan dan kualitas 
 Selalu memikirkan pendidikan anggota 
 Memikirkan usaha yang sesuai dengan keadaan 
 
KOPERASI DI INDONESIA SEBELUM MERDEKA 
Banyak organisasi yang semacam koperasi yang telah didirikan di negara-
negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Alasannya bahwa rakyat 
ingin membebaskan diri dari penderitaan karena tekanan dari para 
penjajah. Karena penjajahan, rakyat Indonesia hidup menderita dan 
tertindas serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
 
Para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan pemimpin agama 
banyak berperan dalam berdirinya koperasi di daerah-daerah yang 
bertujuan ingin mengurangi penderitaan mereka dengan cara 
melaksanakan secara bersama-sama kegiatan ekonomi, walaupun masih 
dalam bentuk yang sederhana. Beberapa tahap penting mengenai 
perkembangan koperasi di daerah-daerah, yaitu : 
✓ Sekitar tahun 1896, Patih Purwokerto, yaitu R. Aria Wiriaatmadja 

mendirikan koperasi kredit seperti model Raiffeisen di Jerman guna 
membantu orang miskin, terutama pegawai kecil. 

✓ Pada tahun 1908, Budi Utomo meniupkan angin segar untuk 
memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan 
dengan mendirikan koperasi rumah tangga. 

✓ Sekitar tahun 1912, Serikat Dagang Islam mempropagandakan cita-
cita toko koperasi 

✓ Pada tahun 1927, dikeluarkan Undang-Undang No. 23 yaitu 
peraturan-peraturan tentang koperasi. 

✓ Pada tahun 1929, PNI dibawah pimpinan Ir. Soekarna mengobarkan 
semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. 
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✓ Para tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementrian 
dalam negeri dimana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. 
Margono Djojohadikusumo. 

✓ Para tahun 1931 telah berdiri 172 koperasi yang disahkan 
pemerintah Belanda. 

✓ Pada tahun 1939 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdaganan dalam 
negeri oleh pemerintah. 

✓ Pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada 574 koperasi yang sebagian 
besar bergerak dipedesaan yang melayani simpan pinjam bagi 
anggotanya. 

✓ Pada tahun 1942 pemerintah Jepang mencabut UU No. 23 dan 
menggantikannya dengan kumini, yaitu koperasi model Jepang yang 
dalam kenyataannya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan 
hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. Akibatnya 
kepercayaan rakyat terhadap koperasi hilang dan hal ini merupakan 
kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. 

 
KOPERASI DI INDONESIA SETELAH MERDEKA 
Dengan adanya UUD Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 33, 
maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih 
mantap. Sejak saat itu Moh. Hatta, sebagai wakil Presiden, secara lebih 
intensif selalu mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa 
Indonesia serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada 
gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Atas jasa-
jasa beliau terhadap perintisan gerakan koperasi, maka Moh. Hatta 
diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.  
 
Bebarapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di 
Indonesia dapat dicatat sebagai berikut : 
➢ Pada tanggal 12 Juli 1947, SOKRI dibentuk dalam Kongres I Koperasi 

Indonesia di Tasikmalaya yang sampai sekarang dikenal sebagai hari 
jadi koperasi di Indonesia. 

➢ Pada tahun 1960 dengan Inpres No. 2, Koperasi ditugaskan sebagai 
badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. 
Dengan Inpres No. 3 pendidikan koperasi di Indonesia tingkatkan 
baik secara resmi di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai ke 
tingkat perguruan tinggi maupun dengan cara informal yaitu melalui 
siaran media massa, rapat-rapat, dan dalam berbagai kesempatan 
yang dapat dipakai untuk memberikan informasi serta 
menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. 

➢ Pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh 
Indonesia (KOKSI). 

➢ MUNASKOP II mengesahkan Undang-Undang Koperasi No. 14 tahun 
1965 di Jakarta. 

 
KOPERASI INDONESIA PADA ZAMAN ORDE BARU 
Ketetapan MPRS No. XXIII yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru 
merupakan awal dari Gerakan Koperasi di Indonesia dalam berkipran 
secara lebih bebas lagi, yaitu dengan disusunnya Pola Pembangunan 
Koperasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Setelah mengalami 
berbagai penggodokan, maka Undang-Undang Koperasi No. 12 pada tahun 
1967 disahkan sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1965 yang akan dipakai 
sebagai dasar lagi gerak hidup koperasi sampai tahun 1992. 
 
Pada tahun 1968. Direktorat Koperasi Departemen Nakertranskop RI 
menyusun bunga rampai tentang peraturan perkoperasian di Indonesia. 
Organisasi gerakan koperasi adalah berbentuk badan hukum menurut SK 
Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 64/KPTS/Menstran/69 tertanggal 
16 Juli 1969, yaitu tentang pengesahan Badan Hukum terhadap Badan 
Kesatuan Gerakan Koperasi Indonsia. Realisasi dari Kepmen tersebut 
adalah dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk 
Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) pada tanggal 9 Pebruari 1970. 
khususnya mengenai koperasi jenis KUD, badan ini dibentuk sejak 
dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1973 tentang BUUD dan KUD. 
 
Banyak hal yang telah diputuskan dalam MUNASKOP ke-X pada tanggal 7-8 
Nopember 1977 di Jakarta untuk menyempurnakan KUD. Salah satu 
diantaranya adalah bahwa setelah dikeluarkan Inpres No. 2 tahun 1978, 
maka Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa disatukan ke dalam wadah 
Koperasi Unit Desa (KUD). Kedudukan KUD sebagai penghimpun potensi 
ekonomi pedesaan lebih mantap dengan dikeluarkannya Inpres No. 4 
tahun 1984. selain itu juga dengan dikeluarkannya Inmenkop No. 
64/inst/M/VI/1988 tentang pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD 
mandiri. 
 
Agar dapat memperoleh predikat mandiri, maka KUD harus memenuhi 
tigas belas syarat berikut : 
1. Anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk yang memenuhi 

syarat keanggotaan. 
2. Volume usaha KUD minimal 60% dari total usaha untuk melayani 

anggota. 
3. Rapat anggota harus tepat waktunya. 
4. Jumlah pengurus maksimal 5 orang, pengawas 3 orang dan 

semuanya berasal dari kalangan anggota. 
5. Mempunyai modal sendiri minimal 5 juta 
6. Hasil audit laporan keuangan harus tanpa kualifikasi 
7. Kewajaran suatu rencana mempunyai deviasi 20% 
8. Mempunyai Rasio Keuangan 
9. Perkembangan volume harus proposional dengan jumlah anggota 

yaitu Rp 250.000 setahun per orang 
10. pendapatan kotor minimal dapat menutupi biaya berdasarkan 

efisiensi 
11. Sarana usaha layak dikelola sendiri 
12. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD 
13. Tidak mempunyai tunggakan. 

Berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang 
semuanya berorientasi dan berlandaskan pada apa yang tertuang dalam 
GBHN, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perjalanan koperasi di 
Indonesia sudah cukup untuk menapak maju lebih pesat lagi, terutama 
jenis KUD. Dalam PJPT II, yang menjadi sasaran bidang ekonomi adalah 
menciptakan perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha 
bersama atas asas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi.  
 
Prioritas Pembangunan Lima Tahun yang keenam menetapkan bidang 
ekonomis sebagai titik utama penggerak dari PJPT II. Yang ditonjolkan 
untuk bidang koperasi adalah memantapkan sistem dan kelembagaan 
koperasi, mengembangkan kerja sama antar koperasi, dan 
mengembangkan kerja sama koperasi dengan BUMN dan BUMS demi 
kepentingan tugas luhur koperasi pada masa yang akan datang. 
 
Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-Undang ini 
merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia dimasa yang 
akan datang.  
 
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 

 
 
Pertumbuhan koperasi di Indonesia mengalami laju yang cukup pesat 
seperti yang digambarkan pada Tabel 1. Selanjutnya bahwa jumlah 
koperasi diseluruh Indonesia apabila dirinci dati tingkatnya, baik koperasi 
primer maupun sekunder, telah mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun (rata-rata kenaikan per tahunnya adalah 4,78% pada tahun 1989-
1990 dan 1,04% untuk 1990-1991 terutama untuk koperasi primer). Begitu 
pula anggota koperasi. Jumlahnya terus mengalami peningkatan yang 
cukup pesat. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel 2 dan Tabel 3. 
 
Tabel 1 : Banyaknya Koperasi di Indonesia Dirinci Menurut Tingkatnya  
                Tahun 1977-1991 
 

TAHU
N 

PRIME
R 

PUSA
T 

GABUNGA
N 

INDU
K 

JUMLA
H 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

18652 
16693 
16933 
16450 
20456 
22714 
24180 
25567 
27030 
28837 
30380 
32395 
33894 
35532 
35921 

638 
593 
543 
548 
571 
532 
532 
533 
533 
523 
523 
507 
529 
542 
549 

128 
113 
118 
99 
113 
60 
60 
60 
60 
71 
70 
68 
53 
52 
52 

12 
31 
31 
39 
44 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

19.430 
17.430 
17.625 
19.136 
21.184 
23.325 
24.791 
26.179 
27.642 
29.460 
30.993 
32.990 
34.496 
36.147 
36.542 
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TAHUN KUD NONKUD JUMLAH 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

3.116.025 
3.965.221 
4.543.061 
5.298.886 
9.352.111 
9.609.690 
9.613.965 
14.760.942 
15.628.343 
16.680.224 
16.995.223 
17.902.857 
18.333.328 
18.355.025 

4.493.975 
3.649.779 
3.436.114 
4.760.114 
3.414.000 
4.343.752 
4.289.522 
5.298.435 
5.683.513 
8.857.625 
9.368.090 
7.698.090 
10.370.132 
10.779.460 

7.610.000 
7.615.000 
7.980.000 
10.059.000 
12.766.111 
13.653.442 
13.903.487 
20.059.377 
21.311.856 
25.537.849 
26.363.313 
25.600.895 
28.703.460 
29.134.485 

Tabel 2 : Banyaknya Anggota Koperasi di Indonesia Berdasarkan Jenis 
operasi Tahun 1978 – 1991 
 
 
PEMBANGUNAN KOPERASI INDONESIA 
Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang 
menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai 
kesejahteraan para anggotanya.  
 
Asas Self Help 
Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam kegiatan koperasi 
memberi kesan terbatasnya demokrasi ekonomi yang sebenarnya menjadi 
inti dari kehidupan berkoperasi. Tujuan pembangunan koperasi Indonesia 
adalah menciptakan keadaan masyarakat sedemikian rupa (khususnya 
anggota koperasi) agar mampu mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian 
keterlibatan pemerintah dalam koperasi harus memperlancar tercapainya 
tujuan yang diinginkan, yaitu agar anggotanya mampu mengurus dirinya 
sendiri (asa self help) melalui cara : 
1. Meningkatkan economic of sale 
2. Memperkuat posisi koperasi di pasar secara bersama-sama agar 

unggul dalam persaingan 
3. Membina agar saling mencari dan memberi informasi guna 

membantu perkembangan usaha. 
 
Perencanaan Pembinaan oleh Pemerintah 
Peranan pemerintah dalam perencaan pembinaan dilakukan sesuai 
dengan Inpres No. 4/1984 yaitu melalui 3 tahap : 
1. Tahap pemberian bimbingan, penyuluhan, bantuan usaha, 

manajemen, dan bantuan permodalan (tahap ofisialiasi)  
2. Tahap pembinaan dan pengembangan KUD yang diarahkan agar 

menumbuhkan kemampuan dan kekuatan KUD (deofisialisasi). 
3. KUD diharapkan tumbuh menjadi organisasi perekonomian pedesaan 

yang kokoh dan mampu berdiri sendiri atau otonomi. 
 
Sifat bangsa Indonesia yang rata-rata tidak senang menonjolkan diri dan 
tidak suka sombong merupakan salah satu penyebab mengapa jarang 
sekali muncul ide-ide pembaharuan yang datang dari kalangan 
bawah/pedesaan. Dalam hal ini, pihak pemerintah harus mengambil 
inisiatif agar masyarakat di pedesaan mengenal dan melaksanakan cara 
hidup berkoperasi dalam rangka menumbuhkan kemampuan untuk 
mengurus perekonomiannya sendiri.  
 
Untuk menumbuhkan jiwa wirakoperasi dpaat dilakukan beberapa cara 
seperti mendirikan pendidikan koperasi, mengadakan penyuluhan dan 
penataran tentang perkoperasian. Selain itu, penelitian tentang 
perkoperasian juga harus diberi perhatian yang cukup. Bentuk campur 
tangan pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh koperasi adalah 
sebagai berikut : 
1. Menciptakan perlindungan yang memungkinkan eksistensi koperasi 

semakin tumbuh dalam suasana persaingan yang makin ketat. 
2. Memberikan kesempatan usaha agar mampu melayani kebutuhan 

ekonomi anggotanya 
3. Menyediakan paket-paket kredit yang dapat dimanfaatkan dengan 

mudah dan murah. 
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang 

berkualitas bagi SDM yang terkait pada gerakan koperasi. 
 
Campur tangan pemerintah ini dimaksudkan agar koperasi dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga anggota 
masyarakat tertarik untuk melibatkan diri dalam kegiatan koperasi karena 
keuntungan dan kemudahan yang diberikannya. Jadi sebenarnya 
pemerintah memberikan perangsang yang dapat menimbulkan respon 
masyarakat untuk melibatkan diri. 
 
Meningkatnya manfaat koperasi merupakan insentif bagi anggotanya, 
sehingga dapat menarik kontribusi yang lebih besar lagi. Koperasi juga 
diharapkan semakin mampu berdiri diatas kekuatannya sendiri, yaitu 
kekuatan yang dibangun oleh partisipasi para anggotanya. 
 
PERMASALAH PEMBANGUNAN KOPERASI 
Harus diingat bahwa koperasi bukan merupakan kumpulan midal dan 
dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi pada 
kepentingan kemanusiaan yaitu para anggota dan masyarakat 
sekelilingnya. Koperasi harus tetap didasarkan pada kesadaran para 
anggota, tanpa ancaman dan tanpa campur tangan pihak yang tidak terkait 
pada tujuan koperasi. Dalam publikasi Departemen Penerangan tahun 
1980, masalah koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua hal pokok yaitu 
: 
 
1. Masalah eksternal : Iklim pendukung pertumbuhan koperasi. 

Kebijakan pemerintah harus jelas dan efektif demi perjuangan 

koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan. 
Masih banyak dari iklim tersebut yang belum selaras dengan 
kehendak para anggota koperasi. 

 
2. Masalah internal : sampai saat ini belum ada argumentasi yang 

dimengerti oleh umum mengapa koperasi harus dibangun. Di sini 
harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi yang 
bersama dan bertindak sebagai anggota inti. Mereka yang bersedia 
bekerja sama harus mau mengadakan ikatan sosial diantara mereka. 
Dalam hal ini, pengetahuan para anggota harus ditingkatkan agar 
dapat memahami manfaat ekonomis koperasi dan mengetahui 
kewajibannya sebagai anggota yang baik. Harus ada pionir atau 
tokoh dalam kelompok yang berfungsi sebagai penggerak 
organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang 
benar. 

 
KUNCI PEMBANGUNAN KOPERASI 
Beberapa pendapat dari para ahli mengenai kunci pembangunan koperasi 
di Indonesia yaitu : 
 
1. Menurut Ace Partadiredja, faktor-faktor yang menghambat 

pertumbuhan koperasi Indonesia adalah tingkat kecerdasan 
masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena 
pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok pedesaan baru 
dimulai pada tahun 1986. padahal anggota koperasi sebagaian besar 
adalah orang dewasa. 

2. Menurut Baharuddin (1978), yang menjadi faktor penghambat dalam 
pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus 
terhadap kelangsungan hidup koperasi. Artinya, kepribadian serta 
mental pengurus dan manajer belim berjiwa koperasi sehingga masih 
perlu ditingkatkan. 

3. Menurut Prof. Wagiono Ismangil, faktor-faktor penghambat 
kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama dibidang ekonomi 
dari masyarakat kota. Kerja sama dibidang sosial memang kuat dan 
sering ditonjolkan, namun kalau sudah menjurus ke arah keuangan 
yaitu kerja sama dan tolong menolong dalam hal usaha, dirasakan 
masih sangat lemah. Padahal kerjasama dalam koperasi merupakan 
faktor yang sangat menentukan suksesnya lembaga ekonomi. 
Koperasi yang didalamnya tidak ada kerjasama ekonomi antara para 
anggota ibarat yayasan sosial yang menghamburkan sumber daya 
dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya. 

 
Ketiga hal tersebut merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan 
merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi Indonesia. Guna 
meningkatkan kualitas koperasi diperlukan keterkaitan timbal balik antara 
manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari para anggota.  
 
Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan 
datang semakin besar, maka koperasi terutama KUD perlu dikelola dengan 
manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan 
efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan para pembina koperasi perlu 
melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih insentif untuk tugas-
tugas operasional. 
 
Menurut Gaay Schwediman, Dekan Fakultas Administrasi Bisnis, 
Universitas Nebraska agar koperasi yang akan datang dapat lebih maju, 
manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
 
1. Memperlakukan semua anggotanya secara adil 
2. Didukung administrasi yang canggih 
3. Koperasi yang masih kecil dan lemah dapat melakukan merjer supaya 

menjadi lebih kuat dan sehat 
4. Petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif, yaitu tidak 

menunggu pembeli tetapi menjemput calon pembeli 
5. Pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak 
6. Kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan yaitu 

yang terbaik bagi kepentingan koperasi. 
7. Manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah 

yang strategis 
8. Memprioritaskan keuntangan tanpa mengabaikan pelayanan yang 

memadai kepada anggota dan pelanggan lainnya 
9. Perhatian manajemen kepada faktor persaingan eksternal harus 

seimbang dengan masalah internal dan selalu berkonsultasi dengan 
pengurus serta pengawas 

10. Keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk 
memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka pendek 

11. Selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan 
12. Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin 
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PENGERTIAN UMUM MANAJEMEN PEMASARAN KOPERASI 
Pemasaran  merupakan aktivitas yang penting bila dibandingkan dengan 
aktivitas lainnya pada suatu perusahaan. Berhasil atau tidaknya 
perusahaan dalam berusaha, tergantung pada berhasil tidaknya suatu 
perusahaan menjual hasil produksinya. Jadi pemasaran merupakan 
kegiatan yang penting dalam dalam suatu masyarakat, khususnya bagi 
perusahaan yang bersangkutan. 
 
Menurut W.J Stanton (1975, 51), pemasaran merupakan keseluruhan 
aktivitas perdagangan yang meliputi penjualan, pembelian, pergudangan 
atau penyimpanan, dan promosi. Pergudangan mencakup kegiatan 
memelihara atau menjaga agar barang yang akan dijual tidak mengalami 
kerusakan atau menjaga agar barang yang akan dijual tidak mengalami 
kerusakan dan turun kualitasnya sehingga benar-benar dapat memuaskan 
pembeli. Jika memungkinkan dalam penggudangan dilakukan pengolahan 
lebih lanjut dan pemeliharaan sehingga dapat meningkatkan potensi 
penjualan. Perlu ditetapkan aturan mengenai bagaiman barang yang 
dubutuhkan oleh bagian penjualan untuk segera dikirim ke pelanggan. 
 
Secara umum, pengertian pemasaran (marketing) adalah tindakan yang 
menyebabakan berpindahnya hak milik atas barang dan jasa dari penjual 
kepada pembeli, yang menimbulkan distibusi fisik atas barang tersebut. 
Sasaran akhir setiap usaha pemasaran adalah menempatkan barang atau 
jasa ke tangan konsumen akhir. 
 
Manajemen pemasaran koperasi adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta penyaluran 
gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 
tujuan-tujuan individu dan organisasi koperasi. 
 
Pada koperasi sebagian besar konsumennya adalah para anggotanya 
sendiri. Fungsi pemasaran meliputi hal-hal berikut: 

1. Fungsi pertukaran, yaitu menjual atau membeli baik bahan 
baku maupun barang jadi. 

2. Fungsi pengadaan fisik barang dagangan yang meliputi 
pengangkutan dan penyimpanan, termasuk transfer sementara. 

3. Fungsi pemberian jasa yaitu menganggung resiko, 
standardisasi, dan informasi pasar. 

 
Dalam informasi pasar terdapat hal-hal yang sangat penting, yaitu: 

• Produk yang akan dijual dalam suatu waktu tertentu serta 
berapa jumlahnya untuk masing-masing jenis barang. 

• Produk apa yang dibeli oleh pelanggan tertentu. 
• Periacian mengenai jenis dan kualitas masing-masing barang, 

harga barang yang diinginkan pembeli, dan syarat 
pembeliannya apakah dengan cara kontan atau kredit. Selain 
itu, harus juga diketahui lokasi tempat tinggal para konsumen 
dan saluran penjualan yang diinginkan, apakah secara langsung 
dari penjual ke pembeli atau lewat pedagang perantara yang 
ada atau melalui makelar. 

• Preferensi produk dari para konsumen atau calon konsumen. 
• Motivasi mereka membeli barang, apakah ada kegunaan yang 

utama atau tidak dari barang yang mereka beli. 
 
Philip Kotler menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan 
analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program 
yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan 
pertukaran yang menyenangkan dengan pasar, agar tujuan organisasi 
tercapai. Kegiatan pemasaran dimulai dari perencanaan tentang produk, 
kemudian memproduksi dan menyalurkan produk atau jasa tersebut ke 
tangan konsumen untuk dikonsumsi. Sampai barang sudah dikonsumsi 
pun masih menjadi tanggung jawab pemasaran di mana hal ini nampak 
pada pelayanan purnajual (after sales service). Pihak produsen atau 
penyelur memberi garansi atas kerusakan barang yang telah dibeli sampai 
jangka waktu tertentu. 
 
B. TIGA PENDEKATAN PEMASARAN 
Terdapat tiga pendekatan dasar yang biasanya digunakan dalam 
menguraikan sistem pemasaran (pendekatan pemasaran) yaitu: 

1. Pendekatan komoditi (commodity approach), yaitu 
mempelajari teknik pemasaran yang lebih baik dengan cara 
menyelidiki seluk-beluk barang yang dapat dirasa oleh pembeli 
seprti kualitas barang, harga, merk dan periklanan. 

2. Pendekatan kelembagaan (intitutional approach), yaitu 
pendekatan yang membahas peran lembaga atau badan yang 
memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Badan yang 
menyalurkan secara langsung ini dikenal dengan istilah saluran 
distribusi              (channel of distribution), yaitu pedagang 
perantara seperti agen, pedagang besar, dan pengecer. Badan 
yang menyalurkan secara tidak langsung adalah badan yang 
mendukung kegiatan pemasaran separti biro iklan, reklame, 
media cetak, dan sebagainya. 

3. Pendekatan fungsional (functional approach), yaitu pendekatan 
dari aktivitas pokok atau fungsi pokok pemasaran atau yang 
telah dilaksanakan oleh sistem pemasaran. Di sini berarti 
semua proses kegiatan pokok dari awal sampai akhir. 

 
C. KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA PEMASARAN 
Lembaga pemasaran adalah lembaga yang mengadakan kegiatan 
pemasaran , menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, serta 
mempunyai hubungan organisasi satu dengan yang lain.  Koperasi yang 
anggota-anggotanya terdiri dari para produsen, terutama produsen kecil 
disebut sebagai produsen. Jadi sebagian besar anggotanya membuat 
barang yang jenisnya sama dan lokasi usahanya relatif berdekatan. Para 
anggota ini memerlukan bahan baku dalam membuat barang. Dalam hal 
ini koperasi dapat berfungsi sebagai koordinator pembelian, yaitu 
membelikan bahan baku kebutuhan mereka secara bersama-sama serta 
kebutuhan alat-alat produksi dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh 
para anggotanya. Karena pembelian ini dilakukan secara bersama-sama 
dalam jumlah yang besar, maka koperasi dapat berhubungan langsung 
dengan produsen bahan baku tersebut, guna merundingkan masalah 
potongan harga sehingga barang-barang tersebut dapat dibeli secara lebih 
murah. 
 
Koperasi bermanfaat bagi anggotanya, yaitu dapat membelikan atau 
melayani kebutuhan bahan baku para anggota dengan kualitas yang 
terjamin, jumlah yang cukup, harga yang murah, dan waktu yang sesuai. 
Penjualan merupakan starting poin atau titik awal untuk memulai usaha 
atau untuk mempertimbangkan seluruh kegiatan perusahaan. Penjualan 
pada kopersi produsen hampir seluhnya dilakukan kepada nonanggota di 
mana persaingan lebih besar dan lebih banyak. Apabila produsen 
merupakan anggota kopersi yang melakukan penjualan nonkoperasi, di 
sini koperasi harus pandai melaksanakan manajemen penjualan yang baik. 
Peningkatan kesejahteraan tidaklah cukup hanya dengan meningkatkan 
produksi saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberi jaminan 
bahwa hasil produsi akan selalu dapat disedot oleh pasar dengan harga 
yang baik. 
 
Berdasarkan prinsip identitas dari koperasi, yaitu anggota koperasi adalah 
sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan, maka pemberian pelayanan 
kepada anggotanya harus benar-benar memuaskan. Pelayanan tersebut 
dapat diberikan dengan beraneka ragam, seperti: 

1. Pelayanan penuhnya hanya kepada anggota saja. 
2. Pelayanan terutama diberikan kepada anggota, di samping 

kepada nonanggota. 
3. Memberikan pelayanan sama, baik kepada anggota maupun 

kepada nonanggota. 
4. Kombinasi dari ketiga alternatif tersebut di atas. 

 
Segmen pembeli mana yang akan tercakup dari keempat variasi di atas, 
tergantung dari jenis barang, daerah penjualan, kemapuan pelayanan, dan 
keinginan koperasi itu sendiri sesuai mandat keputusan Rapat Anggota. 
 
D. KELEMAHAN PEMASARAN KOPERASI 
Keberhasilan pemasaran suatu barang merupakan kunci majunya 
perusahaan yang mempruduksinya. Secara umum penjualan bagi 
perusahaan merupakan kunci keberhasilan untuk maju. Hal ini juga 
berlaku bagi koperasi, terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan 
atau yang memproduksi jenis barang tertentu. Jika kopersi di Indonesia 
dinilai belum maju, maka salah satu penyebabnya adalah belum lancarnya 
pemasaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab  tertinggalnya badan 
usaha koperasi dibandingkan perusahaan lainnya, dapat dilihat dari aspek 
pemasaran, seperti: 
 

1. Biaya pengolahan input relatif tinggi sedangkan harga 
penjualan output kurang memadai.  

2. Kualitas barang yang dihasilkan masih kurang baik sehingga 
para pelanggan banyak yang kurang puas. 

3. Barang hasil produksi kurang dikenal karena belum banyak 
dipromisikan. 

4. Lokasi tempat penjualan sering kurang strategis, jauh dari 
tempat pembeli, dan angkutan dari tempat tersebut sulit untuk 
dicapai sehingga menimbulkan rasa enggan bagi para pembeli. 

5. Lemahnya permodalan dalam membiayai pemasaran yang lebih 
luas dan intensif. 

6. Tingkat marjin keuntungan yang diterima koperasi sangat kecil 
karena usaha pemasaran yang relatif panjang, terutama dalam 
saluran distribusi antara prudusen dengan koperasi dan antara 
koperasi dengan pembeli termasuk pembeli nonkoperasi. 

7. Terbatasnya informasi dan data mengenai sumber input yang 
dapat dimanfaatkan oleh koperasi, termasuk tata cara 
pengadaannya. 

8. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan para 
anggota terhadap pemasaran serta pemahaman pasar, karena 
sebagian besar anggota koperasi adalah para petani kecil, 
pedagang kecil, peternak, dan nelayan kecil. Pihak koperasi 
sendiri belum memiliki tenaga pemasaran yang profesional 
dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator pemasaran. 

9. Kurangnya infofmasi pasar bagi koperasi yang meliputi 
infofmasi preferensi produk para pelanggan, informasi harga, 
informasi mengenai jenis dan kualitas barang, selera dan 
kemampuan calon konsumen, motivasi pembeli, serta teknik-
teknik penjualan yang baik. 

10. Para anggota sebagai individu, petani atau produsen, industri 
kecil, dan peternak kecil lebih menyukai pergi sendiri ke pasar, 
bertransaksi langsung dengan pembelinya, dan belum banyak 
memanfaatkan keuntungan dengan menjual bersama, atau 
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melalui koperasi. Pihak koperasi sendiri juga belum begitu 
banyak berinisiatif menampung hasil produksi para anggota 
untuk dijual bersama-sama dengan harga yang lebih pantas. 

11. Daerah pemasarannya masih bersifat lokal dan belum mampu 
menembus pasaran yang lebih luas lagi. 
 

E. EFESIENSI PEMASARAN 
Menurut Saleh Safrandji untuk mencapai efesiensi ini harus diperhatikan 
dua hal pokok, yaitu : 
 

1. Memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang 
dibutuhkan oleh anggota melallui koperasi. 

2. Memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, 
penghasilan dan inisiatif perbaikan produk, pelayanan, harga, 
dan biaya. 

 
Tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi adalah mengurangi tingkat 
ketergantungan dalm memilih harga, penyalur, ongkos bahan, dll. Jadi, 
diharapkan peningkatan kegiatan pemasaran antar desa-kota secara 
seimbang yang sudah dirintis oleh koperasi pedesaan, khususnya koperasi 
pedesaan. Manajemen koperasi yang berhasil meningkatkan pemasaran 
akan membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan 
pembangunan ekonomi. 
 
F. OPERASIONAL PEMASARAN BAGI KOPERASI 
Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi mencakup fungsi 
pembelian, penjualan, dan promosi. Bila pelaksana terhadap ketiga fungsi 
ini sudah tepat maka akan mempunyai dampak yang kuat terhadap 
manfaat dan kepuasaan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya, 
termasuk nonanggota.besarnya manfaat dan kepuasan itu akan 
berpengaruh terhadap intensitas usaha koperasi dan anggota, sehingga 
mempengaruhi besar kecilnya SHU koperasi. Partisipasi dan loyalitas 
anggota akan makin meningkat apabila manfaat atau keuntungan yang 
diperoleh dari koperasi lebih baik dibanding dari nonkoperasi. 
 
F.1. Fungsi Penjualan 
Fungsi ini banyak dilakukan oleh koperasi produsen dimana anggotanya 
dalah para produsen yang memproduksi barang yang sejenis dan mereka 
dapat menjualnya secara sendiri-sendiri (secara individual) ke pasar, dan 
mereka pun bisa bersaing satu dengan yang lain untuk menguasai pasar 
walaupun mereka adlah teman, tetangga, dan sesame anggota koperasi. 
Disini koperasi dapat menjadi dewa penyelamat dengan menolong nasib 
para petani kecil, pengrajin kecil, dan nelayan yang lemah. Salah satu 
caranya adalah dengan mengumpulkan atau menanpung hasil produksi 
mereka, kalau perlu menyimpannya atau mengolahnya, baru pada kondisi 
yang baik dijual ke pasar, dengan harga yang lebih pantas atau layak. 
 
Dalam menghadapi musim atau kondisi pasar yang kurang baik dan 
persaingan yang ketat, produsen dituntut untuk memodifikasi hasil 
produksi meningkatkan kualitas, mengawetkan, melakukan kegiatan 
pascapanen lainnya. Disini peranan koperasi dapat lebih  dirasakan dalam 
membiayai serta mengurus secara bersama-sama sehingga mampu 
meningkatkan hasil produksi. 
 
Koperasi diharuskan mempunyai tenaga pemasaran sendiri yang 
profesional sehingga mampu mencari terobosan dalam melakukan 
penjualandengan cara menghubungi pemerintah, dan menghubungi 
perusahaan yang lebih besar sebagai bapak angkat atau sebagai mitra 
kerja sama.  
 
F.2. Fungsi Pembelian 
Fungsi ini banyak dilakukan oleh jenis koperasi prosuden dalam rangka 
membeli bahan baku dimana pengrajin atau pengusaha kecil sering 
melakukannya secara sendiri-sendiri dan dalam jumlah yang tidak terlalu 
besar. Dalam hal ini, koperasi sangat besar manfaatnya bagi anggota jika 
dapat dikoordinir pembelian barang yang sangat dibutuhkan, misalnya 
bahan baku diproduksi atau disediakan bersama. Keuntungan yang 
diperoleh koperasi dan anggota dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

➢ Kebutuhan akan bahan baku dapat disediakan sepanjang waktu 
karena pengadaannya ditangani koperasi yang sekaligus 
mendistribusikannya. 

➢ Kualitas bahan baku dapat dipercaya memenuhi syarat yang 
diperlukan anggotannya 

➢ Harga barang dapat lebih murah jika mereka mampu 
memperpendek saluran distribusinya, artinya dapat mencari 
sumber bahan baku (langsung ke produsen), jika tidak banyak 
pedagang perantara yang dilewatkan. 

➢ Jika anggota tidak mempunyai modal, mereka dapat mengambil 
dulu barangnya, sedangkan pembayarannya belakangan. 

➢ Kalau usaha tersebut memperoleh keuntungan hal itu menjadi 
milik koperasi. Besar kecilnya keuntungan ini mempengaruhi 
jumlah SHU yang akan dibagikan kepada para anggotanya. 

 
 
F.3. Fungsi Promosi 
Jika pasar di penuhi dengan persaingan, maka dituntut usaha-usaha dari 
para penjual untuk secara lebih intensif menghubungi para pembeli atau 
calon pembeli, salah satu caranya adalah promosi. Promosi tidak 
membutuhkan biaya atau dana yang kecil, tetapi juga jika berhasil maka 
penjualan terhadap barang akan lancar. Untuk mempermurah biaya maka 
dilakukan promosi bersama, koperasi mempunyai kesempatan yang lebih 
baik dalam melakukan promosi bersama dengan cara sehat dan murah, 
seperti: 
 

1. Menyelengarakan pasar murah bersama 
2. Menyelengarakan pameran bersama atas hasil prduksi barang-

barang sejenis 
3. Menyelengarakan peringatan hari besar bersama-sama dengan 

instansi yang terkait sambil mengadakan kampanye penggunaan 
alat-alat yang dihasilkan oleh koperasi setempat 

4. Membuat leaflet, brosur, buku petunjuk, dan catalog spanduk secara 
bersama-sama 

5. Memasang iklan di harian, majalah, atau di radio-radiodengan secara 
gabungan, sehingga biayanya dapat di hemat 

6. Meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau departemen 
perdagangan dan perindustrian untuk membantu memasarkan 
barang keluar daerah serta ke pasar internasional 

7. Setiap menjelang tahun baru dapat membuat kalender secara 
bersama-sama, kalender tersebut memuat akan barang hasil 
produksi. 

8. Menawarkan barang secara langsung ke perusahaan besar yang 
membutuhkannya sebagai bahan mentah. 

 
F.4. Peranan Koperasi Dalam Pemasaran 
Disamping tiga fungsi yang telah diuraikan sebelumnya, masih peranan 
koperasi yang dapat ditonjolkan. 
1. Mempersingkat saluran pemasaran, baik pasar pembelian maupun 

penjualan, sehingga marjin yang dikeluarkan leh barang tersebut 
penyalurnya dapat dihemat. 

2. Agar para pengrajin, petani, dan produsen anggota koperasi tidak 
hanya menggantungkan pada suatu usaha/satu komoditi, maka 
koperasi hanya mengembangkan diversifikasi produk yang dihasilkan. 

3. Informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output/produk 
kepada anggota harus sederhana dan cepat informasi ini dapat 
berwujud 

• Harga jual yang lebih baik 
• Kualitas dan jenis barang yang disenangi 

konsumen/calon konsumen 
• Lokasi daerah calon pelanggan 

Informasi cara menghemat biaya pemasaran 
 
 

 
 
 
A. Pembelanjaan Internal Koperasi 
Pembelanjaan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 
menjalankan roda perusahaan. Secara umum (luas), pembelanjaan dapat 
diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan untuk mencari atau 
memperoleh dana yang dibutuhkan dan menggunakannya secara efisien. 
Oleh karena itu, masalah pembelanjaan dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu masalah pembelanjaan pasif dan aktif. Pembelanjaan aktif 
menyangkut usaha mengguna-kan dana yang dimiliki dengan cara yang 
seefisien mungkin. Dalam penggunaannya jangan sampai ada dana yang 
menganggur terlalu besar, sehingga tidak efisien dari segi biaya bunga. 
Disamping itu juga jangan sampai ada kekurangan dana sehingga 
kesempa-tan memperoleh laba menjadi hilang atau direbut oleh pesaing. 
 
Pembelanjaan pasif meliputi usaha atau aktivitas perusahaan untuk 
mencari dana yang dibutuhkan dengan cara seefisien mungkin. Di sini 
berarti bahwa modal yang akan digunakan harus diperoleh dengan biaya 
yang serendah mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Bila besarnya 
pembelanjaan aktif dan pembelanjaan psif seimbang, maka keadaan 
keuangan perusahaan menunjukkan suatu pembelanjaan yang efisien.  
 
Dilihat dari segi pembelanjaan pasif, sumber modal dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu modal ekstenal (dari luar koperasi) dan modal internal.  
Suatu bagian yang besar dari modal internal koperasi, yaitu yang berasal 
dari bagian SHU yang tidak dibagikan kepada anggota dan dimasukkan 
sebagai cadangan. Jumlah ini akan kumulatif dengan modal yang sudah 
ada, sehingga modal koperasi semakin lama semakin besar. Salah satu 
bentuk modal internal ialah mengintensifkan dana yang sementara 
menganggur seperti dana cadangan penyusutan aktiva. 
 
 Modal Sendiri Koperasi 
 Jenis-jenis modal sendiri koperasi akan diuraikan berikut ini: 

1. Simpanan-simpanan yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib 
dari para anggota (pemilik). Simpanan pokok dan simpanan 
wajib ini akan semakin besar jumlah-nya apabila terjadi 
pertambahan anggota dan ini berarti modal koperasi menjadi 
semakin banyak pula. 

2. Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan (ditanam kembali dalam 
koperasi) dan cadangan-cadangan yang dapat dimanfaatkan 
untuk pengembangan usaha. Sesuai dengan Kep. Men. Kop. No. 
266/V/KPTS/1987 tentang pedoman pembagian SHU koperasi, 
pasal-pasal yang menjelaskan tentang hal itu adalah sebagai 
beri-kut: 

 
Pasal 1: SHU yang dibagi adalah SHU yang berasal dari pendapatan tunai 
dan pembayarannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan 
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keuangan koperasi, serta tidak boleh mengganggu likuiditas atau 
kelancaran jalannya usaha perusahaan koperasi. 
 
Pasal 2: Pada ayat 3 dijelaskan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang 
diselenggarakan untuk anggota dan akan dibagikan sebagai cadangan 
minimal harus harus 40%. Namun bila SHU yang berasal dari usaha yang 
diselenggarakan untuk nonanggota akan dibagi sebagai cadangan, 
besarnya minimal 75%. 

3. Hibah yaitu modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma 
dari pihak lain menjadi modal sendiri. 

4. Simpanan wajib yang dikaitkan dengan hasil usaha atau sering 
disebut simpanan wajib khusus. Sebenarnya simpanan ini 
merupakan jenis simpanan yang tidak mempunyai peraturan 
atau dengan kata lain tergantung pada kebijakan masing-
masing pengurus koperasi dalam mengantisipasi kebutuhan 
modal usaha. Hal ini bertujuan agar para anggota lebih 
berperan aktif dalam memupuk modal seban-ding dengan 
transaksi atau jasa yang diberikan kepada koperasi atau oleh 
koperasi kepada anggota. 

5. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh 
pemilik mana dia secara sukarela menitipkan sejumlah uang 
kepada koperasi untuk digunakan atau untuk membantu 
anggota lainnya yang sangat membutuhkan. 

 
C. Pembelanjaan Eksternal Koperasi 
Pembelanjaan eksternal koperasi atau pembelanjaan dari luar adalah 
usaha pemenuhan kebutuhan dana dari sumber luar perusahaan di mana 
jenisnya cukup bervariasi. Modal eksternal koperasi dapat diperoleh dari 
beberapa sumber berikut: 

1. Pinjaman dari perbankan, apakah itu bank pasar atau bank 
umum, bank swasta ataupun bank-bank pemerintah. 
Sesuai dengan Inpres No. Tahun 1978, bank-bank 
pemerintah mendapat tugas untuk ikut serta membantu 
kebutuhan dana yang diperlukan oleh koperasi dengan 
beberapa kemudahan. 

2. Pinjaman dari Induk Koperasi, Gabungan Koperasi, dan dari 
Pusat Koperasi untuk koperasi primernya merupakan 
sumber uang yang murah. 

3. Pinjaman dari pembeli, penjual, dan sejawat koperasi baik 
dalam bentuk barang maupun uangt tunai. 

4. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, seperti dari 
perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan 
modal ventura, dsb. 

5. Pinjaman dari perusahaan swasta (yang besar) dan 
bersedia membantu sebagai bapak angkat atau anak asuh. 

6. Pinjaman dalam bentuk uang atau saham dari BUMN dan 
BUMS yang besar, maupun pemberian fasilitas usaha atau 
kemudahan-kemudahan usaha. 

7. Penerbitan obligasi. 
8. Pinjaman dari sumber lainnya yang mungkin dapat digali 

oleh koperasi misal-nya pada pasal 42 (penyertaan modal). 
 
D. Modal Asing pada Koperasi 
Modal asing adalah sejumlah modal yang digunakan oleh perusahaan 
koperasi yang berasal dari luar koperasi. Karena modal ini bersifat 
sementara, maka keberadaan-nya dalam koperasi hanya jika diundang 
atau kalau diperlukan saja. Disini pemilik modal menanamkan modalnya ke 
koperasi dengan harapan memperoleh penghasilan, yaitu bungan atas 
modal yang dipinjamkannya. Jenis modal ini ada yang berasal dari anggota 
sendiri dan ada juga yang berasal dari nonanggota. 
 
Manajer dan pengurus koperasi dituntut untuk menggunakan modal jenis 
ini secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Apabila penggunaan modal ini 
tidak menghasilkan SHU dengan persentase yang lebih tinggi dibanding 
bunag kredit yang harus dibayar, maka penggunaan modal asing tersebut 
tidak menguntungkan dan untuk selanjutnya koperasi lebih baik tidak 
menggunakan modal ini. 
 
E. Cara Mengatasi Permodalan Koperasi 
Walaupun dalam prakteknya tidak semua koperasi mengalami kekurangan 
modal, namun dalam menghadapi semakin besarnya usaha dan semakin 
berkembangnya kegiatan yang ditangani sebagian besar koperasi di 
Indonesia jelas membutuhkan dukungan modal yang lebih besar lagi. Guna 
memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar tersebut, maka berikut ini 
ditawarkan beberapa peluang untuk menggali potensi yang ada pada 
koperasi. 
 

a. Simpanan Pokok 
Bagi setiap anggota, besarnya simpanan pokok adalah sama besar. 
Walaupuin modal yang besar belum pasti memberikan sesuatu yang baik, 
namun semakin besar modal koperasi yang bersal dari simpanan pokok 
apabila jumlah anggota bertambah, maka semakin terbuka kesempatan 
untuk mengejar omzet usaha yang lebih besar lagi. 
 

b. Simpanan Wajib 
Simpanan wajib yang dimaksudkan di sini identik dengan simpanan pokok, 
yaitu semakin besar jumlah anggota semakin besar jumlah modal dari 
simpanan wajib. Jumlah simpanan wajib setiap bulannya harus disesuaikan 
setelah lebih dari lima tahun berjalan atau lebih dari dua periode 
kepengurusan. 
 

c. Simpanan Wajib Khusus (SWK) 
Apabila ada transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota kepada koperasi, 
maka anggota bersangkutan dapat diminta untuk memberikan simpanan 
wajib khusus, dimana hal ini akan memperbesar modal koperasi. 

Manfaat dan fungsi SWK harus benar-benar dijelaskan, yaitu sebagai 
sarana untuk memperbesar modal sendiri. 
 

d. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
Modal sendiri yang berasal dari SHU yang tidak dibagi kepada para 
anggota jumlahnya tergantung pada besar kecilnya SHU yang diperoleh 
setiap tahunnya. Keuntungan yang tidak dibagi akan disisihkan sebagai 
cadangan guna memperbesar modal sehingga selanjutnya dapat diperoleh 
SHU yang lebih besar. Modal jenis ini termasuk sebagai modal yang murah 
dan tanpa menanggung risiko yang besar, karena modal tersebut adalah 
modal internal modal sendiri dan tidak membayar bunga. 
 

e. Cadangan-cadangan 
 
F. Pemanfaatan Modal Asing 
Modal asing sangat bermanfaat bila dapat meningkatkan rentabilitas 
usaha bagi koperasi, atau persentase rentabilitas lebih tinggi dari 
persentase suku bunga. 

a. Kredit penjual  
b. Kredit pembeli 

 
Apabila barang dijual koperasi bermutu baik dan banyak diminta oleh 
konsumen sedangkan barang tersebut sulit dicari di pasar, maka pembeli 
dapat membayar atau memesan lebih dulu dengan sejumlah uang muka, 
atau bahkan dengan jumlah uang muka seharga barang yang akan dibeli. 
Jadi uang muka atau pembayaran lebih dulu sebesar harga barang 
tersebut sebelum barangnya diambil merupakan pinjaman dana dari 
pembeli kepada koperasi dan biasanya disebut kredit pembeli. 
 

c. Simpanan sukarela dari anggota 
Jenis ini merupakan penunjang yang cukup baik untuk modal. Walaupun 
simpanan ini bersifat sementara, namun fungsinya besar sekali dalam 
mendukung keperluan modal koperasi. Dalam pengumpulannya sangat 
tergantung pada kesa-daran para anggota untuk menyimpan di koperasi. 
Simpanan ini merupakan perwujudan dari cara beribadah lewat menabung 
di koperasi, karena dapat membantu orang lain yang membutuhkan, 
seperti bantuan sosial, bantuan perbaikan jalan, dsb. 
 

d. Model bapak angkat atau anak asuh 
Koperasi tidak perlu malu – malu mencari bapak angkat karena dengan itu 
maka koperasi dapat memanfaatkan kredit lunak dari bapak angkat nya, 
asal dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut 
antara lain barang yang dihasilkan koperasi harus memenuhi kualitas 
seperti yang dikendaki oleh bapak angkatnya. 
 

e. Kredit atau dana 
Kredit atau dana yang tercipta dengan adanya sistem perekonomian itu 
sendiri, misalnya dana yang disediakan oleh pusat koperasi, gabungan 
koperasi, perum PKK, atau induk koperasi. Disini ada bank khusus yang 
melayani kredit bagi koperasi (Bukopin). Dalam pelaksanaannya ahrus ada 
pengawasan yang dinamis, jangan sampai disalah gunakan yaitu bukannya 
dari koperasi,oleh koperasi, tetapi untuk pelaksana, atau untuk pesaing 
koperasi 
 

f. Cara pembelanjaan modern. 
Jenis pembelanjaan modern saat ini cukup banyak ditawarkan dipasar, 
yaitu misalnya dengan leasing (sewa guna usaha). Leasing adalah sistem 
sewa beli alat – alat produksi, dan mempunyai hak untuk membeli apabila 
masa sewa telah berakhir. Cara ini lebih murah, dan lebih banyak 
mendatangkan manfaat secara finansial (keuangan) bagi koperasi dimana 
kepastiannya perlu juga dinilai oleh manajer, serta secara ekonomis 
dengan pertimbangan yang lainnya.  
 
 Dari pembahasan mengenai manajemen modal pinjaman dapat 
disimpulkan bahwa pinjaman adalah bersifat pendukung. Pinjaman 
diperlukan apabila modal sendiri yang dimiliki belum mencukupi dan 
dirasakan penggunaan modal pinjaman bermanfaat bagi koperasi, yaitu:  

1) Dapat menimbulkan penghematan – penghematan 
2) Tidak terlalu banyak campur tangan pihak luar, termasuk 

pihak pemerintah dan koperasi sekunder atau bapak 
angkat. 

3) Bunga pinjaman lebih kecil dari tingkat SHU yang 
diperolehnya. 

4) Penggunaan pinjaman tersebut benar – benar dapat 
dirasakan oleh anggota, yaitu dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka masing – masing atau kelompok. 

 
 

 
 
PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP MANAJEMEN  KOPERASI 
Ditengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin tampak 
bersifat kompetitif. Koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai 
salah  satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain 
yang telah ada.  Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad 
guna merombak organisasi yang sering kali dianggap berbentuk sosial, 
yang memiliki ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi seperti asas untuk 

BAB 20 

PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP 

MANAJEMEN KOPERASI 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      28 

 

mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat 
pedesaan, menjadi organisasi yang lebih menonjol dari aspek ekonominya, 
tanpa harus melupakan jati diri koperasi. Oleh karenanya pada masa 
sekarang ini koperasi sebagai organisasi harus dapat menyusun tenaga-
tenaga ekonomi yang lemah dan mesih terpencar- pencar dalam bentuk-
bentuk koperasi social. 
Tidak hanya itu, agar koperasi dapat bersaing di tengah perekonomian saat 
ini, maka koperasi dituntut untuk memiliki manajemen yang baik. Orang-
orang yang duduk sebagai pengurus koperasi haruslah orang-orang yang 
benar-benar berkompeten, dan mampu mengembangkan koperasi 
menjadi badan usaha yang siap menghadapi lingkungan yang penuh 
dengan persaingan. 
 
MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN MARTABAT 
“Semangat  Koperasi “ telah menjadi tonggak yang terpancang dalam 
tatanan ekonomi Indonesia. Ini adalah sumbangan terbesar koperasi pada 
Negara dan Bangsa Indonesia. Namun demikian semangat itu saja 
memang tidak cukup, kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga penggerak 
untuk menerapkan koperasi sebagai Organisasi Ekonomi agar berkembang 
sebagai masa mestinya. Paling tidak koperasi dapat dijadikan kambing 
putih (sebagai lawan kambing hitam) dalam pengembangan organisasi 
ekonomi pribumi dan kewiraswastaannya dalam era pembangunan ini. 
Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, memang 
tidak mudah melakukan peranannya.   Adalah tidak mudah menciptakan 
suatu organisasi yang menyatukan kepentingan bersama dari banyak 
orang kedalam suatu lembaga saja. 
 
Wajah koperasi kita dewasa ini memang diwarnai banyak permasalahan. 
Hal ini telah banyak diungkapkan oleh penulis lain. Dalam kesempatan ini 
dikemukakan beberapa masalah yang dihadapi koperasi di Indonesia, 
sebagai berikut : 

1. Telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang 
mempengaruhi derajat kepentingan “usaha bersama” 
yang merupakan asas koperasi. 

2. belum adanya penentuan yang tegas dalam kegiatan 
ekonomi yang mana koperasi “dimintakan” peranannya  

3. koperasi belum mempunyai “daya tarik” yang kuat 
sebagai lapangan kerja yang profesional. 

4. peraturan yang dikeluarkan berbagai instansi banyak pula 
yang dirasakan kurang mendorong dan membantu 
koperasi (menurut Dekopin).                         

 
Pengelolaan pemimpin-pemimpin koperasi yang ahli dan berpengetahuan, 
berwatak dan beridealisme koperasi,partisipasi atau peran serta aktif 
anggota-anggota yang memiliki harga diri dan kesadaran berkoperasi yang 
tinggi serta dukungan lingkungan dan masyarakat yang sadar akan 
keluluhan cita-cita koperasi untuk membawa kemakmuran dan 
kesejahteraan bersama, sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan dan 
perkembangan koperasi Indonesia. 
 
Tanpa dikelola oleh pemimpin-pemimpin koperasi yang ahli, terampil, 
berwatak dan memiliki idealisme koperasi, tanpa peran aktif anggota-
anggota yang memiliki harga diri dan kesadaran lingkungan masyarakat, 
terutama para pejabat yang berwenang di dalam ruang lingkup gerakan 
Koperasi, maka Koperasi Indonesia sangat sulit, bahkan tidak mungkin 
maju serta berkembang sebagai sokoguru ekonomi nasional Indonesia 
yang membahagiakan kita semua. Tanpa penyuluhan, bimbingan, 
pengawasan dan perlindungan pemerintah, Koperasi Indonesia amat sulit 
melaksanakan tugasnya sesuai yang dimaksud di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya. Jadi pemerintah Indonesia dan 
seluruh rakyat Indonesia harus mendukung dan anggota-anggota Koperasi 
sendiri harus berperan aktif didalam gerakan Koperasi Indonesia. 
 
Selain itu, pengarahan operasional yang terkoordinasi memegang peranan 
yang sangat penting dalam Koperasi, perlu digerakan dengan alasan-alasan 
yang dapat diterima dengan berbagai petunjuk diperlukan dan diberi 
contoh yang benar. Secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut :  

➢ Mengelola kegiatan sehari-hari dan kegiatan-kegiatan Koperasi 
kecuali hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Pengurus atau 
sebagai tercantum dalam anggaran rumah tangga; 
mendelegasikan kekuasaan kepada staf bawahannya, 
mendelegasikan kekuasaan lebih lanjut kepada setiap tingkatan 
manajemen; dengan pengertian bahwwa Manajer tidak 
dibebaskan dari tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung 
jawab yang sudah menjadi nagiannya. 

➢ Mengelola segala kegiatan Koperasi sesuai dengan pengadaan. 
Tujuan, sasaran dan kebijaksanaan pengurus, agar tidak terjadi 
tumpang tindih. 

➢ Menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai acting Manajer 
bila Manajer berhalangan. 

➢ Menyelenggarakan pelayanan kepada anggota tidak saja 
terbatas kepada pengadaan barang sesuai dengan usaha 
Koperasinya, seperti tenaga listrik, pendidikan, anggota dan 
riset tetapi juga di bidang lain sesuai dengan izin Pengurus. 

➢ Menerima undangan-undangan untuk mengambil bagian dalam 
rapat-rapat daerah untuk kepentingan Koperasi. 

➢ Memimpin perbaikan usaha dan perbaikan dalam pelayanan 
kepada anggota sebagai seharusnya, dalam batas-batas 
kebijaksanaan pengurus. 

➢ Menentukan dan mengizinkan partisipasi Koperasi dalam 
kegiatan-kegiatan masyarakat dan umum dalam batas 
kebijaksanaan Pengurus. 

➢ Memneliti dan mengizinkan keanggotaan dalam klub-klub dan 
perkumpulan yang menuntut pendapatnya keanggotaan sendiri 

atau keanggotaan stafnya akan membantu koperasi dalam 
batasan-batas anggaran. 

➢ Dalam batas-batas kebijaksanaan pengurus mengembangkan 
dan melaksanakan program hubungan masyarakat dan 
hubungan antar anggota termasuk publikasi yang tidak terbatas 
pada publikasi untuk laporan tahunan, publikasi dari lembaran-
lembaran kabar koperasi disurat kabar, tetapi juga mengadakan 
press release (pemberitaan kepada surat-surat kabar, radio dan 
televisi) tentang kegiatan-kegiatan koperasi untuk menambah 
pengertian masyarakat tentang pandangan-pandangan, tujuan, 
kebijaksanaan dan program-program koperasi. 

➢ Mengelola anggaran yang telah disetujui, termasuk 
pembelanjaan yang diperlukan dalam batas-batas anggaran. 

➢ Dengan persetujuan pengurus, menginvestasikan atau 
menginvestasikan kembali uang koperasi, investasi uang kas 
jika telah cair kembali, dan deposito dan jika perlu melindungi 
posisi kas koperasi. 

➢ Pada umumnya investasi dilakukan dalam permodalan 
pemerintah atau investasi yang dijamin oleh pemerintah atau 
yang diasurasikan. Akan tetapi investasi dibidang lainpun dapat 
dibuat dengan persetujuan pengurus. 

➢ Menyetujui dan memerintahkan uang perjalanan pegawai 
koperasi dan onkos-ongkos lainya untuk urusan Koperasi dalam 
batas-batas anggaran dan kebijaksanaan yang ditetapkan. 

➢ Menyetujui sistem akuntansi, prosedur, statistik dan corak 
laporan-laporan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan 
yang sehat dari Koperasi dan untuk laporan pemeriksaan yang 
diperlukan pengurus. 

➢ Membeli perlengkapan-perlengkapan Koperasi, barang pecah 
belah, perabot kantor, material, dan persediaan barang dalam 
batas-batas anggaran. 

➢ Mempersiapkan permohonan kredit untuk diajukan kepada 
pengurus. 

➢ Menyetujui dan menandatangani permintaan keuangan sebagai 
ditetapkan dalam anggaran kredit pemerintah. 

➢ Menandatangani check untuk pembayaran tagihan-tagihan, 
gaji, dan lain-lain pengeluaran. 

➢ Menyiapkan daftar tagihan-tagihan yang tidak dapat 
diharapkan lagi untuk disarankan kepada Pengurus agar 
dihapuskan saja. 

 
PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN 
Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi adalah salah satu tanggung 
jawab Pengurus yang merupakan salah satu fungsi penting dalam 
manajemen Koperasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, 
pengurus melakukan antara lain : 

1. Mempelajari dan menelaah semua pelaporan,. 
2. bila dipandang perlu, dapat meminta kepada akuntan untuk 

melakukan pemeriksaan tahunan atas jalannya usaha Koperasi. 
3. pengurus harus melaporkan kepada Rapat Anggota sebagai           

pertanggungjawabannya menjalankan fungsi pengawasan 
dalam Manajemen Koperasi. 

 
Pedoman Pengawasan  

a) Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian 
serta peraturan-peraturan pelaksanaanya. 

b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
yang bersangkutan. 

c) Ketetapan/Keputusan Rapat Anggota yang lalu. 
d) Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan yang telah 

digariskan oleh pengurus. 
e) Pernyataan puas dari para anggota tentang jalannya 

koperasi dan informasi tentang Koperasi itu sendiri 
kepada para anggota. 

 
Cara Pengawasan. 
Mengenai cara pengawasan ini dapat dibedakan : 

a) Cara pengawasan yang represif. 
b) Cara preventif. 
c) Cara lain adalah dengan menilai laporan-laporan harian, 

mingguan atau bulanan dan sebagainya. 
d) Dengan budget 

 
MANAJEMEN YANG BAIK SEBAGAI KUNCI SUKSES. 
Manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya 
Koperasi. Dalam menerapkan manajemen, Pengurus mempunyai tanggung 
jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan 
program, melimpahkan wewenang kepada Manajer terkecuali bila dalam 
Hak Badan Hukum dan Anggaran Dasar Koperasi tertera untuk 
dilimpahkan kepada para anggota. 
 
Untuk menciptakan manajemen yang baik, koperasi harus lebih selektif 
dalam memilih orang-orang yang akan menjalankan manajemen koperasi. 
Manajemen yang baik juga mengutamakan partisipasi aktif dari anggota. 
Ciri- ciri dari partisipasi yang aktif adalah: 
 

1. melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib 
dan teratur 

2. membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan 
wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing 

3. menjadi langganan kopersi yang setia. 
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PENTINGNYA PENGADAAN 
Pengadaan merupakan hal yang terpenting,apalagi bagi perusahaan atau 
organisasi yang pengadaannya dilakukan secara rutin. Tingkat 
kepentingannya dapat dilihat dari aspek keuangan, aspek barang, aspek 
tempat dan aspek harga. 
 
1. Aspek Keuangan 
Dengan manajemen pengadaan yang baik, biaya yang akan ditanggung 
organisasi atau koperasi dapat ditekan seminimal atau serendah mungkin. 
Organisasi atau koperasi juga harus mementingkan kualitas dari produk 
tersebut. Dengan berprinsip bahwa kebutuhan barang suatu periode 
tercukupi, dengan kualitas pelayanan yang dikehendaki dan dengan biaya 
semurah mungkin. 
 
2. Aspek Barang 
Pada waktu tertentu beberapa jenis barang tertentu sangat dibutuhkan 
oleh konsumen yang anggota atau nonangota koperasi dan barang 
tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lain. Barang itu tidak 
mempunyai substitusi sehingga koperasi harus selalu menyediakan barang 
tersebut sampai kebutuhan anggota terpenuhi. Hal- hal yang menjadi 
perhatian koperasi atau organisasi yang menyediakan produk tersebut 
adalah masalah pembungkusan, penimangan, pengepakan, dan yang 
terpenting masalah  kualitas barang. Aspek barang merupakan hal yang 
sangat penting yang harus tersedia dan harus disesuaikan dengan selera 
dan kebutuhan pelanggan. Bagian pengadaan harus dapat mengatur 
jumlah barang sesuai dengan keperluan. Jika persediaan barang 
berlebihan,maka akan mengalami resiko seperti : kehilangan, rusak, dan 
sebagainya. 
 
3.Aspek Tempat 
Aspek tempat yang dimaksud adalah tempat penyimpanan barang yang 
dibutuhkan konsumen. Koperasi dituntut untuk beranggapan bahwa 
konsumen tidak mau bersusah payah dalam mendapatkan barang yang 
diinginkan. Oleh karena itu, barang- barang yang dibutuhkan harus 
ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi konsumen berada. Koperasi 
juga harus mempertimbangkan masalah pesaing. Sehingga koperasi harus 
berasumsi bahwa para pesaing membawa barang yang dijual ketempat dia 
berada. Manajemen pengadaan yang baik harus menyediakan barang yang 
dibutuhkan sedekat mungkin dengan anggota yang membutuhkannya. Bila 
dilihat dari sisi anggota,mereka menginginkan mendapatkan barang yang 
dibutuhkan dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pengorbanan tersebut 
dapat berupa waktu, tenaga, dan biaya. Pengorbanan yang berwujud 
waktu adalah para anggota dapat memperoleh barang yang diinginkan 
secepat mungkin karena akan digunakan. Pengorbanan berupa tenaga, 
dengan tenaga yang sekecil mungkin sudah dapat memperoleh barang 
yang dibutuhkan. Sedangkan pengorbanan yang berwujud biaya adalah 
anggota atau konsumen dapat memperoleh barang kebutuhan tanpa 
onkos. Koperasi harus menyediakan barang kebutuhan konsumen di 
tempat yang strategis, yaitu mendekati lokasi konsumen. 
 
4.Aspek Harga 
Sebagian besar anggota koperasi petani kecil atau pedagang kecil yang 
ekonominya lemah. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha 
menyediakan barang atau produk dengan harga yang pantas dan dengan 
harga yang termurah sehingga dapat terjangkau oleh anggota. Harga yang 
ditetapkan sudah dapat menutup harga pokok atau harga beli produk 
tersebut. Koperasi memberikan potongan harga dari kuantitas ( quantity 
discount ) Faktor- faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah cara 
pembayaran, karena biasanya anggota jarang mempunyai uang tunai yang 
cukup. Sehingga koperasi menyediakan cara pembayaran yang dilakukan 
dengan kredit. Jadi pengadaan ditinjau dari aspek harga adalah koperasi 
harus mampu menyediakan barang dengan harga “murah” dan dengan 
cara pembayaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan anggota.  
 
Sehubungan dengan pengadaan barang yang dilakukan koperasi, maka 
manajemen koperasi harus melakukan hal- hal berikut: 

❖ Menetapkan tingkat pelayanan yang optimal dari setiap aspek 
dan produk dengan memberikan keseimbangan antara 
kepentingan penghematan dengan kebutuhan anggota untuk 
memperoleh pelayanan. 

❖ Harus mampu mengelola pengadaan barang secara efektif, 
yaitu dengan tingkat pelayanan tertentu sehingga biaya 
operasinya minimum. 

 
PEMILIHAN ASAL, JENIS, DAN JUMLAH BARANG 
 
1. PEMILIHAN ASAL BARANG 
Setelah kebutuhan akan barang diketahui, maka menyelidiki asal- usul 
barang tersebut. Apakah barang tesebut dibeli langsung dari pabrik atau 
dibeli dari agen penjualan atau melalui distributor yang ditunjuk. Manajer 
harus mengetahui sumber barang yang paling murah. Jika tidak bisa 
membeli langsung dari produsen, maka diusahakan memperpendek 
saluran distibusi sehingga dapat menekan biaya. Koperasi harus berfungsi 
sebagai pedagang perantara dimana setiap pos yang dilewati (sebagai 

distribusi barang ) tentu ada biayanya. Jika saluran diperpendek, koperasi 
dapat menghemat berbagai macam biaya. 
Karena sebagian besar koperasi masih perlu dibantu maka koperasi dapat 
meminta bantuan kepada Departemen Perdagangan, DEKOPIN, dan ke 
Pusat Koperasi untuk bersama- sama mengadakan negosiasi guna 
memperoleh prioritas menempati posisi pedagang perantara. 
 
2. JENIS BARANG 
Bagian pengadaan barang harus mengetahui secara persis barang yang ada 
karena di pasar terdapat berbagai macam barang dengan kualitas dan jenis 
yang hampir sama. Di sini masing-masing konsumen sering mengalami 
kesulitan dalam menentukan barang mana yang akan dibeli dan yang 
memenuhi syarat. Keadaan ini mengharuskan petugas bagian pengadaan 
untuk menguasai produk yang dikendaki disamping memberikan 
keterangan atau informasi tentang produk secara benar dan jujur kepada 
para anggota koperasi.  
 
3. JUMLAH BARANG  
 Bagian pengadaan barang selain harus mengetahui jenis dan asal produk 
juga harus mengetahui jumlah barang yang sekiranya akan dikonsumsi 
oleh para anggota yang benar-benar ingin berbelanja ke koperasi. Jadi 
koperasi harus tahu pangsa pasarnya, dimana hal ini dapat ditempuh 
dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Mengetahui dinas-dinas yang terkait untuk menaksir jumlah 
kebutuhan yang ideal. 

2. Apabila mungkin dapat dilakukan penelitian atas jumlah 
tersebut, apakah sudah ada yang disediakan oleh para pesaing. 
Dengan demikian koperasi harus menyediakan berapa banyak 
untuk masing-masing jenis barang.  

 
Setelah beberapa aspek pandangan tentang pengadaan tersebut 
diketahui, akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Dilihat dari segi anggota, pengadaan oleh koperasi dapat 
dirasakan oleh anggota melalui pelayanan yang baik kepada 
mereka. Hal ini akan berakibat kepada efisiensi bagi individu 
anggota, terutama bagi anggota yang mempunyai usaha. 

2. Jika dilihat dari segi koperasi, maka dapat menghemat biaya 
sehingga harga jual produk kepada anggota dapat lebih murah. 
Selain itu, pelayanan yang lain dapat juga diberikan secara lebih 
baik kepada anggota. Disini anggota diharapkan untuk lebih 
berpartisipasi kepada koperasi yang akan mengakibatkan 
peningkatan atas Sisa Hasil Usaha koperasi.   

 
 
PENGENDALIAN PERSEDIAAN  
Membahas masalah persediaan memang sering menimbulkan 
pertentangan dimana bagian persediaan akan merasa senang dan tenang 
kalau jumlah persedian barangnya sedikit. Hal ini memang diharapkan 
karena beberapa alasan berikut : 

1. Lebih mudah mengawasi. 
2. Resiko hilang , rusak, dan ketinggalan mode akan lebih ringan 

atau lebih rendah. 
3. Ruangan yang dipakai menyimpan barang lebih sedikit sehingga 

dapat menghemat biaya, misalnya biaya perawatan, biaya 
gudang, dan biaya asuransi. 

4. Dana yang diinvestasikan untuk barang yang jumlahnya sedikit, 
otomatis juga sedikit sehingga dapat menghemat modal. Hal 
sebaliknya dapat terjadi bila dilihat dari sisi bagian produksi 
atau bagian pemasaran. Bagian produksi menginginkan jumlah 
persediaan bahan baku sebanyak mungkin dimana hal ini 
dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ada permintan akan 
produksi. Untuk koperasi konsumsi, bagian pengadaannya 
menginginkan persediaan barang jadi dalam jumlah besar, 
sehingga bila ada pembeli, barangnya selalu siap tersedia dan 
koperasi tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. 

 
Keadaan tersebut merupakan kontradiksi dimana untuk jalan keluarnya 
diambil jalan tengah, yaitu memperhitungkan secara tepat berapa jumlah 
persediaan yang sebaiknya harus ada. Disini harus benar-benar 
diperhitungkan jumlah yang ideal untuk kepentingan produksi, jadi jangan 
sampai persediaan terlalu menumpuk sehingga memerlukan biaya  atau 
persediaan yang besar. Semua ini dapat ditentukan dengan rumus sebagai 
berikut : 

• Persediaan maksimum = Persediaan standart + maksimum 
masuk dalam persediaan 

• Jumlah maksimum masuk dalam perjalanan = order point – 
persediaan barang yang ada pada awal periode 

• Order point = persediaan minimum + persediaan awal 
 
PEMBELIAN PALING EKONOMIS 
Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa persediaan harus ideal, 
oleh karena itu cara pembelian barang tersebut juga harus benar. Benar 
disini berarti paling ekonomis. Keadaan paling ekonomis akan dapat 
dicapai apabila hal-hal berikut ini telah dipertimbangkan :  

1. Biaya perawatan di gudang ( carrying Cost = Cc ) 
2. Biaya pemesanan ( Co = Cost per order ) 
3. Harga beli per unit atau nilai barang per unit ( = Cu ) 
4. Jumlah kebutuhan barang satu periode ( Ru = required unit ), 

misalnya kebutuhsn barang satu tahun.  
 
Secara sederhana semua ini dapat diketahui dengan rumus EOQ (Economic 
Order Quantity), yaitu jumlah dimana setiap kali pembelian barang akan 
memperoleh total biaya persediaan yang paling murah. 
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PENGAWASAN PERSEDIAAN  
Disini sering terjadi ketidaksesuaian mengenai jumlah yang tertulis dalam 
catatan dengan jumlah fisiknya, dimana hal ini bias terjadi karena :  

• Ada kebocoran tempat penyimpanan. 
• Kesalahan hitung / ukur / timbang. 
• Kesalahan menulis dan mencatat. 
• Pencurian / kehilangan. 
• Barang rusak ( harus ada bukti ). 
• Susut / menguap karena sifat barang. 

 
Jadi tugas bagian pengawasan adalah memastikan hal-hal seperti seberapa 
luas penyebabnya dan seberapa banyak tingkat keseringan atau frekuensi 
kejadian. Setelah itu baru dilakukan tindakan penanganannya.  
Ditinjau dari segi lain maka pengawas juga harus meneliti prosedur yang 
ada dan pelaksanaannya dimana prosedur pemeriksaan adalah sebagai 
berikut : 

1. Waktu pengiriman seperti : 
• Meyakinkan bahwa barang yang dikirim itu benar.  
• Pembongkaran barang harus benar, baik caranya 

agar barang tidak rusak maupun jumlah dan 
jenisnya. 

• Mencocokkan dengan catatan dan dokumen yang 
menyertainya. 

• Apabila sudah cocok bubuhkan suatu tanda. 
• Laporan atau berita acara penerimaan barang harus 

segera diselesaikan dengan prosedur yang ada. 
2. Pencatatan barang keluar harus sesuai dengan metode yang 

sudah disepakati. Isilah kartu gudang dengan tertib dan benar. 
3. Pemeriksaan berkala secara rutin, baik terhadap catatan 

maupun barangnya secara fisik dimana hal ini akan 
mempermudah pengawasan atau mencegah adanya 
ketidaksesuaian. 

4. Pastikan bahwa fluktuasi barang atau mutasi persediaan harus 
didukung oleh bukti-bukti yang benar dan lengkap. 

5. Tempatkan petugas yang mengetahui persis sifat-sifat barang 
yang disimpan dan pilihlah karyawan yang berdedikasi tinggi 
serta mau melayani anggota dengan sebaik-baiknya. 

 
Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan 
Barang / Jasa 
 
a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 
Untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil 
setempat dalam rangka pengadaan barang/ jasa instansi pemerintah, 
ditetapkan sebagai berikut: 

➢ Setiap awal tahun anggaran, pengguna barang/ jasa atau 
pejabat berwenang lainnya wajib membuat rencana pengadaan 
barang/ jasa sesuai dengan keperluannya berdasarkan dana 
yang tersedia dan agar sebanyak mungkin menyediakan paket- 
paket pekerjaan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, 
selanjutnya segera melaporkan kepada pimpinan instansinya, 
serta instansi yang membidangi usaha kecil termasuk koperasi 
kecil disetiap kabupaten/ kota. 

➢ Instansi yang membidangi saha kecil di setiap kabupaten/ kota 
wajib menghimpun laporan rencana pengadaan barang/ jasa 
instansi pemerintah di wilayahnya dan menyusun direktori 
peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta 
memantau pelaksanaannya berdasarkan pedoman teknis dari 
Menteri yang membidangi usaha kecil. 

➢ Apabila penguna barang/ jasa mengikat kontrak dengan 
penyedia barang/ jasa bukan usaha kecil, maka di dalam 
kontrak agar dicantumkan klausal tentang : “Kepada penyedia 
barang/ jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan 
fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil 
termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan 
dikenakan sanksi sebagaimana dalam pasal 34, pasal 35, dan 
pasal 36 Undang- Undang tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawa hukum 
dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil 
sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, 
keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan 
usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau 
pemborongan pekerjaan pemerintah yang 
diperuntukkan dan dicadangkan bagi uasah kecil 
yang secara langsung atau tidak langsung 
menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua 
mliar). 

b. Perbuatan sebagaimana pada butir a) di atas adalah 
tidak pidana kejahatan. 

c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 
a) dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin 
usaha oleh instansi yang berwenang. 

 
b. Pembinaan  

1. Menteri/ Panglima TNI/ Kapolri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah/ 
Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD agar 
membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan 
dengan perizinan usaha, registrasi uasaha kecil termasuk koperasi 
kecil, serta pungutan lain dalam pengadaan barang/ jasa instansi 

pemerintah kepada usaha kecil tewrmasuk koperasi kecil di 
wilayahnya. 

2. Menteri/ Panglima TNI/ Kapolri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah/ 
Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan 
BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD bertanggung jawab atas 
pengendalian pelaksanaan pengaaan barang/jasa termasuk upaya 
peningkatan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar, 
menengah dan usaha kecil termasuk koperasi kecil di 
lingkungan  instansinya. 

3. Usaha kecil termasuk  koperasi kecil yang ditetapkan sebagai 
penyedia barang/jasa (pemenang  pengadaan barang/jasa) 
dilarang mengalihkan pelaksanaan  pekerjaan kepada pihak lain 
dengan alasan apapun.  

 

 
 
ANGGOTA 
 
PENGERTIAN 
Anggota koperasi adalah orang – orang / badan hukum koperasi yang 
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan 
sekaligus pengguna jasa , berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha 
koperasi dan syarat – syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar 
Koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota .  
 
KEANGGOTAAN 
1. Anggota penuh 
2. Calon anggota  
3. Anggota yang dilayani  
4.  Anggota luar biasa 
 
 
ANGGOTA PENUH  
            Anggota koperasi yang mempunyai hak suara , artinya telah 
memenuhi syarat – syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam 
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah membubuhkan 
tanda tangannya dalam buku daftar anggota . 
 
CALON ANGGOTA  

a. Orang – orang yang belum atau telah melunasi pembayaran 
simpanan pokok , secara formal belum sepenuhnya melengkapi 
persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam 
Anggaran Dasar , sehingga belum bisa diterima sebagai anggota 
penuh . Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak memilih 
dan dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas .  

b. Calon anggota mempunyai kewajiban :  
 
Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat 
anggota , berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi , mentaati 
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan 
rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku . 
 
ANGGOTA YANG DILAYANI  
Warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari koperasi 
dan  potensial menjadi anggota koperasi , namun belum mengajukan 
permohonan menjadi anggota . 
 
ANGGOTA LUAR BIASA  

a. Seseorang dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi 
bilamana yang bersangkutan adalah warga negara yang mampu 
melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya dapat 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
Koperasi . 

b. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak 
mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus 
dan pengawas . 

c. Anggota luar biasa berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai 
dengan keputusan rapat anggota . 

d. Ketentuan mengenai anggota luar biasa harus dicantumkan 
dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi .  

 
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI  
1.   Warga negara Indonesia , 
2.   Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dibawah 
perwalian)  
3.   Menerima Landasan Idiil dan prinsip – prinsip koperasi (Pasal 2 dan 5 
UU No. 2Tahun 1992) , 
4. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota 
sebagaimanatercantum dalam UU Koperasi , AD , ART serta peraturan 
lainnya , 
5. Keanggotaan koperasi tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain 
dalam/dengan  cara apapun , 
6. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat – 
syarat dalam Anggaran Dasar dipenuhi , 
7. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha 
koperasi   
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8. Telah melunasi Simpanan Pokok .          
                                                    
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI 
 
 HAK SEBAGAI ANGGOTA  
1. Menghadiri , menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat 
anggota,  
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus dan atau pengawas 
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 
Dasar  
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat 
anggota baik diminta atau tidak , 
5. Memanfaatkan jasa koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama 
antara sesama anggota , 
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 
ketentuan dalam  Anggaran Dasar , 
7. Mewajibkan pengurus untuk menjalankan kegiatan usaha , 
8. Menyetujui dan/atau mengubah Anggaran Dasar serta keterangan 
lainnya , 
9. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha – usaha 
koperasi menurut  ketentuan dalam Anggaran Dasar .  
        
KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA 
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota , 
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi  
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas 
kekeluargaan  antara lain dengan cara : 
   * Memberikan kritik dan saran pada pengurus baik di dalam maupun di 
luar rapat anggota , 
   * Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pengurus dalam 
menjalankan keputusan rapat anggota ,  
4.  Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib . 

 
TANGGUNGAN ANGGOTA KOPERASI 
Tanggungan anggota adalah suatu kewajiban setiap anggota untuk 
menanggung atas kerugian yang dialami oleh koperasi dalam 
melaksanakan suatu program yang telah diputuskan dalam rapat anggota . 
Kewajiban itu bisa ditunaikan pada tahun buku berjalan  atau setelah 
diputuskan dalam rapat anggota atau ditunaikan dalam rangkai 
penyelesaian pembubaran koperas .Ada dua macam tanggungan anggota :  

1. Tanggungan terbatas 
2. Tanggungan tidak terbatas  

 
TANGGUNGAN TERBATAS 
Jumlah maksimum yang dibebankan atau yang diwajibkan pada setiap 
anggota untuk menutup kerugian / membayar kerugian dimana jumlah 
tersebut telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi . 
 
TANGGUNGAN TIDAK TERBATAS  
 Jumlah yang tidak terhingga yang dibebankan pada setiap anggota untuk 
menutup kerugian / hutang sampai lunas . 
 
KAPAN KEANGGOTAAN KOPERASI BERAKHIR  
Keanggotaan seseorang dalam koperasi akan berakhir bilamana anggota 
yang bersangkutan : 

1. Minta berhenti atas permintaan sendiri , 
2. Diberhentikan , 
3. Meninggal dunia . 

 
BAGAIMANA KALAU KOPERASI BUBAR  
Apabila koperasi bubar , maka keanggotaan seseorang dalam koperasi 
tersebut berakhir . Dalam hal koperasi masih mempunyai hutang kepada 
pihak ketiga maka masing – masing anggota berkewajiban menaggung 
sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah 
Tangga Koperasi yang bersangkutan , jika koperasi tersebut masih 
mempunyai sisa kekayaan setelah menyelesaikan hutang – hutangnya , 
maka anggota dapat menerima pembagian sesuai ketentuan yang diatur 
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga . 
 
RAPAT ANGGOTA  
 
PENGERTIAN  
Rapat anggota di dalam suatu organisasi termasuk koperasi adalah 
merupakan sarana dan cara berkomunikasi di antara semua pihak yang 
berkepentingan di dalam tata kehidupan Koperasi . Dalam membuat 
program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi .  
 
BERBAGAI MACAM RAPAT ANGGOTA KOPERASI 
 
1. RAPAT ANGGOTA BIASA 
Rapat anggota diselenggarakan oleh koperasi yang sifatnya rutin atau 
bilamana keadaan memerlukan tetapi tidak menentukan hal – hal yang 
sifatnya sangat mendasar seperti perubahan anggaran dasar , amalgamasi 
, dan pembubaran . 
 
a. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN  
Rapat anggota tahunan koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara 
periodik sesudah tutup tahun buku . Rapat anggota tahunan merupakan 
forum kekuasaan tertinggi koperasi , yang antara lain : 
* Menilai pertanggungjawaban pengurus , pengawas , dan partisipasi 
anggota dalam tahun buku yang lalu .  
* Menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan 
datang .  

* Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku 
yang akan datang . 
 
Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk :  
* Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU Tahun 1992. 
* Ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi . 
 
b. RAPAT ANGGOTA PENYUSUNAN RENJA DAN RAPB  
Rapat anggota penyusunan rencana kerja dan rencana anggota 
pendapatan dan belanja sebagai pencerminan pokok manajemen koperasi 
yang baik adalah dengan program kerja dari koperasi yang disusun oleh 
pengurus dan disyahkan oleh rapat anggota . Program kerja yang 
dimaksud berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Belanja yang 
merupakan landasan pelaksanaan operasional . 
 
c. RAPAT ANGGOTA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
Rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara tersendiri dalam hal adanya 
kasus pada koperasi , sehingga untuk menyelamatkan koperasi perlu 
segera dilaksanakan rapat anggota untuk memilih pengurus / pengawas .  
Namun apabila koperasi berjalan baik dan masa jabatan pengurus / 
pengawas sudah habis , pemilihan dilaksanakan dalam rapat anggota 
tahunan yang merupakan acara tersendiri . 
 
2 . RAPAT ANGGOTA KHUSUS  
Rapat anggota khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh koperasi 
untuk membahas masalah yang sifatnya sangat mendasar yang 
menyangkut Badan Hukum Koperasi termasuk Anggota Dasarnya , oleh 
karena itu dalam pelaksanaannya dibedakan 3 (tiga) yaitu :  
a. Rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar ,  
b. Rapat anggota khusus pembubaran koperasi , 
c. Rapat anggota khusus penyatuan / amalgamasi koperasi . 
 
3 . RAPAT ANGGOTA DALAM KEADAAN LUAR BIASA  
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 27 ayat 1,2,3 dan Pasal 28 . 
Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain :  
a. Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia 
mengadakan rapat anggota. 
b. Pengurus tidak ada lagi. 
c. Keadaan darurat. 
 
PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA  
Cara pelaksanaan dari berbagai macam rapat tersebut sama , yang 
berbeda hanya dalam beberapa hal antara lain :  
1. Quorum rapat , 
2. Waktu penyelenggaraan , 
3. Materi yang dibahas ,  
4. Tujuan dan keputusan rapat . 
 
QUORUM SYAHNYA RAPAT ANGGOTA  
Rapat anggota syah apabila jumlah anggota yang hadir telah mencapai 
jumlah minimal menurut Anggaran Dasar untuk dapat melaksanakan rapat 
anggota . Untuk koperasi yang jumlah anggotanya besar dapat 
dilaksanakan melalui pembentukan kelompok dan pengaturan quorum 
sebagai berikut : 
a. Koperasi yang jumlah anggotanya 501 – 1000 orang quorum syahnya 
rapat 20% dari jumlah anggota , 
b. Koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari 1000 orang quorum 
syahnya rapat 10% dari jumlah anggota . 
 
Ketentuan quorum menurut butir a dan b atas harus diawali dengan 
mengadakan rapat anggota pendahuluan di masing – masing kelompok .  
 
PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA PERWAKILAN  
Pelaksanaan rapat anggota dengan sistem perwakilan perlu diperhatikan 
hal – hal sebagai berikut : 
 
a. Sebelum rapat anggota diselenggarakan masing – masing kelompok 
harus menyelenggarakan rapat kelompok untuk membahas dan 
menetapkan : 
 

 Bahan – bahan yang akan diajukan dan disyahkan oleh 
pengurus koperasi dalam rapat  anggota harus diterima masing 
– masing kelompok 2 (dua) minggu sebelum  pelaksanaan rapat 
.  

 Menetapkan utusan kelompok yang akan hadir dalam rapat 
anggota koperasi , utusan   diambil dari kalangan anggota 
kelompok sendiri . 

 
b. Utusan masing – masing kelompok organisasi hanya membawakan 
suara dari  kelompoknya yang telah diputuskan dalam rapat kelompok 
yang bersangkutan sebelum rapat anggota koperasi dalam bentuk 
keputusan – keputusan , usul , pendapat   dan saran – saran dalam bentuk 
tertulis . 

 

 

BAB 22 

MANAJEMEN KOPERASI DAN PEMBANGUNAN 

PEDESAAN 
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1. Alasan Diselenggarakannya Pembangunan Pedesaan. 
Sebagian besar pembangunan ekonomi di Indonesia masih 
memprioritaskan sektor pertanian dalam arti yang luas, mencakup 
peternakan, perikanan dan kehutanan. Namun semua ini masih 
memegang peranan yang penting jika ditinjau dari sumbangannya kepada 
Produksi Nasional Bruto yaitu sebagai sumber lapangan kerja dan sebagai 
sumber penghasilan devisa. Sektor pertanian juga sangat penting karena 
sektor ini merupakan smber bahan mentah untuk berbagai industri 
pengolahan, termasuk industri pengolahan bahan makanan dan industri 
kayu. 
 
Pengertian pedesaan atau desa di sini sesuai dengan pendapat Philip Ruop 
yaitu kesamaan tempat tinggal, kesamaan nilai sosial, dan kesamaan 
kebutuhan. Menurut M. Maclver, yang dimaksud dengan desa ini adalah 
kelompok sosial yang mempunyai kehidupan bersama atau kesamaan 
perasaan golongan, tempat tinggal, dan kesamaan sentimen (rasa 
pengrasa). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa, 
pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, yaitu 
langsung di bawah camat, dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan 
rumah tangganya sendiri dimana pemimpinnya disebut kepala desa. 
 
Pembangunan adalah usaha untuk menjadikan suatu daerah (suatu 
bidang) menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Namun pembahasan 
ini diarahkan ke pembangunan ekonomi sedangkan pembangunan 
ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan ekonomi pedesaan. Jadi 
yang penting di sini adalah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat 
pedesaan yang dapat dicerminkan dari naiknya pendapatan orang-orang 
sedaerah yang mempunyai kebutuhan yang sama. Semua ini akan 
menaikkan tingkat kehidupan bersama sehingga masyarakat tersebut 
menjadi lebih baik keadaan ekonominya. Didaerah pedesaan sebenarnya 
tersimpan potensi yang sangat besar dan bermanfaat bagi modal 
pembangunan yang akan datang, yang diantaranya adalah sebagai berikut 
: 

➢ Negara Indonesia terkenal sebagai Negara agraris, yaitu 
Negara dengan sector pertanian yang besar. Dimana 
sector ini sebagai sumber lapangan kerja dan penghasilan 
devisa Negara. Disamping itu, sector ini juga berperan 
penting dalam sector industri, yaitu sebagai sumber 
penghasil bahan mentah. 
 

➢ Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah 
penduduk dimana mempunyai karakteristik : 

o Penduduk tingkat produktivitas rendah, 
o Banyak lahan belim diolah secara produktif, 
o Penduduk relative masih menganggur, 
o Memiliki organisasi pemerintah paling 
rendah. 
 

➢ Pembangunan Pedesaan dilaksanakan karena pedesaan 
memiliki potensi yaitu : 

❖ Jika diberi bekal keterampilan dan pendidikan, 
SDM desa akan sangat berharga, 

❖ Sumber penghasil bahan mentah bagi 
produksi, Terdapat bahan yang dapat diolah secara 
produktif, 
❖ Masyarakat yang masih mudah diajak bekerja 

sama, tolong menolong akan mudah 
digerakkan untuk mencapai tujuan. 

➢ Pembangunan Pedesaan yang diharapkan : 
• Meningkatkan taraf hidup masyarakat : 

pendapatan masyarakat bertambah  sehingga 
masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. 

• Merupakan usaha bersama yang mengarah 
pada terciptanya kondisi pertumbuhan adil 
dan merata. 

 
Selain itu, upaya pembangunan juga harus diinterpretasikan secara lebih 
konkrit dalam operasionalnya, yaitu sebagai usaha yang mengarah pada 
terciptanya kondisi pertumbuhan yang adil dan merata. Semua ini akan 
menciptakan arus urbanisasi yangdisebabkan oleh daya tarik kota dan 
kemiskinan struktural di desa, sehingga menambah runyamnya dampak 
ketidakmerataan. 
 
2. Mengapa Pilihannya Jatuh pada Lembaga Koperasi. 

Koperasi dipilih karena : 
1. Mempunyai kemampuan luwes dalam 

menampung peranan anggota yang 
mempunyai kepentingan sama dan bentuk 
usaha yang beragam. 

2. Merupakan sarana bersama guna memudahkan 
pembinaan dari instansi terkait. 

3. Sebagai lembaga pendidikan untuk organisasi 
ekonomi. 

 
Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah 
pedesaan, maka penghidupan mereka masih banyak bersandar pada usaha 
pertanian. Jika penduduk yang pekerjaannya mengerjakan lahan pertanian 
semakin lama semakin sempit maka kehidupan mereka semakin lama 
menjadi semakin memprihatinkan. Untuk mengusahakan agar kelompok 
ini memperoleh hasil yang cukup, maka tanahnya harus diolah secara 
intensif dengan cara-cara sebagai berikut : 
 

• Memilih bibit yang baik dan berkualitas unggul 
• Menggunakan cara bercocoktanam yang benar 
• Memelihara tanaman dengan teknologi yang sesuai 
• Memberikan pupuk yang tepat dan dosis yang 

memadai 
• Menggunakan obat-obatan penyemprot hama 

dengan cara yang tepat 
• Memilih cara pengolahan tanah yang efisien 
• Membuat pengairan yang cukup dan dengan cara 

yang benar serta efisien 
• Memanfaatkan lahan seoptimal mungkin termasuk 

pemilihan jenis tanaman yang tepat dan waktu yang 
sesuai dengan musimnya 

• Memanen dengan cara yang benar sehingga 
memungkinkan pengolahan pasca panen dan jarak 
penanaman kembali yang sesuai 

• Melaksanakan program tumpangsari seperti mina, 
padi, ayam, dan sebagainya. 
 

Peranan Koperasi dapat dilihat dari hadirnya KUD yaitu : 
a. Berhasil memadukan potensi ekonomi 

penduduk yang memperbaiki taraf hidup, 
b. Memotivasi dan meningkatkan gairah kerja 

masyarakat terutama anggota, 
c. Berusaha mendekatkan produsen dengan 

konsumen, 
d. Dapat mendekati hati penduduk dengan 

memberikan jasa pelayanan, 
e. Mengembangkan industri kecil dan pengrajin-

pengrajin, karena hasil produksi lebih baik dan 
dapat  meningkatkan volume usaha, 

f. Mengenalkan dan mengajarkan kemajuan 
teknologi, sehingga dapat menghasilkan 
kualitas produksi, 

g. Menberi dan merangsang pertumbuhan 
kesempatan kerja, 

h. Mengajarkan menabung guna menghimpun 
modal bersama dan menopang pertumbuhan 
usaha di masa mendatang. 

KUD : tempat pelayanan kegiatan perekonomian 
✓ Kredit dan bunga rendah dan tanpa jaminan, 
✓ Penyediaan dan penyaluran saprotan saprodi 

serta barang dan jasa keperluan sehari-hari, 
✓ Pengolahan dan pemasaran hasil produksi. 
✓ Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan 

Inpres No. 2 Tahun 1978 
 
Peranan Primer  KUD : 

• Meningkatkan efisiensi sector pertanian, yaitu 
mempunyai daya tampung lebih besar bagi 
lapangan kerja. 

• Mengurangi kebocoran nilai tambah sector 
penambahan, kelemahan kelembagaan pertanian 
dapat diminimasi. 

• Menghimpun SDM berpendapatan rendah 
sehingga mampu terjun ke dunia bisnis skala 
besar. 

• Memberikan jaminan resiko yang dihadapi oleh 
golongan masyarakat berpendapatan rendah. KUD 
mampu menghimpun kekuatan ekonomi yang 
terbagi-bagi dari pelbagai golongan masyarakat. 

 
Peranan Sekunder KUD : 

• Sebagai penghubung / lembaga yang menampung 
kegiatan antar sektoral di pedesaan oleh kaum 
lemah. 

• Sebagai perangkat penyampaian informasi kepada 
masyarakat. 
 

KUD diterapkan lebih mantap dalam menopang 
perekonomian desa, lebih mampu mengembangkan diri 
sebagai organisasi perekonomian di desa. 

 
3. Manajemen KUD dalam Pembangunan Pedesaan. 

Manajemen KUD adalah serangkaian proses kegiatan yang 
dilakukan KUD yang lebih diarahkan pada pembangunan desa. 

                 KUD dalam manajemen koperasi, hal yang ditawarkan yaitu :  
o Strategi pembangunan ekonomi diarahkan 

pada pemerataan yang merangsang 
pertumbuhan kesempatan kerja serta 
kesempatan berusaha. 

o Pelayanan koperasiterhadap masyarakat, 
khususnya anggota dalam pemenuhan 
kebutuhan baik itu hal dana yang di dukung 
lembaga keuangan. 

o Pengola sumber dana intern, yaitu simpanan 
pokok, wajib, sukarela atau SHU modal 
tersebut diperoleh dari : 
 
1.Fasilitas dana yang berasal dari system 
koperasi itu sendiri, 
2.Pemanfaatan kredit penjual / kredit pembeli, 
3.Sumber keuangan pemerintah. 
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o Pendidikan baik dalam bidang produksi, 
pemasaran, organisasi maupun manajemen. 

o Memanfaatkan potensi desa para pelaksana 
koperasi, manager, pengurus dalam hal 
pertanggungjawaban. 

o Kerjasama antar unit usaha. 
o Kerjasama dengan pihak lain / koperasi lain. 
o Intensifikasi Pembina yang dimintakan 

langsung kepada Dekopin / Instansi Koperasi. 
 
Diperlukan Manajer Profesional : 

• Manajer Efektif : menyajikan biaya yang lebih 
rendah dan efisien. 

• Harga lebih menarik dan mampu memasarkan 
secara lebih besar dengan pemberian 
pelayanan memadai. 

• Promosi usaha anggota : perbaikan kualitas, 
penyampaian informasi. 

• Penyajian barang kepada anggota dengan 
kualitas lebih baik seperti jaminan, garansi 
daya tahan. 

 
4. Mengatasi Kemiskinan dengan Berkoperasi. 

Faktor pendukung. 
1. Koperasi sebagai wadah untuk bergabung dan 

berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi 
dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. 

2. Alat bagi golongan lemah untuk dapat menolong 
dirinya dan mampu memenuhi kebutuhan dan 
memperbaiki kehidupannya. 
 

Peranan Koperasi dalam mengatasi kemiskinan di 
Indonesia. Koperasi bergantung pada : 

a. Sumbangan Dan Peranan Koperasi 
Dalam Perekonomian. 

o Sektoral : sector pertanian, perindustrian, 
pertambangan, dan jasa. 

o Regional : dalam suatu wilayah, bidang usaha 
koperasi menjadi besar. 

o Sumbangan dan bagian koperasi dalam 
pemilikan dan permodalan perusahaan. 
 

                                  b.   Pertumbuhan Struktural. 
o Integrasi koperasi yang baik. 
o Semakin terpadunya jaringan koperasi ke 

dalam perekonomian nasional. 
o Meningkatkan kerjasama koperasi dan BUMN 

serta swasta. 
o Meningkatkan peranan dan fungsi koperasi 

karyawan serta koperasi fungsional lainnya. 
 
Dampak Pembangunan Koperasi. 

a. Mikro. 
• Meningkatnya manfaat koperasi bagi anggota, 
• Meningkatnya pelayanan koperasi kepada 

anggota, 
• Meningkatnya demokrasi ekonomi dalam 

koperasi, 
• Meningkatnya wibawa anggota koperasi, 
• Meningkatnyahubungan kerja koperasi dengan 

pihak lain, 
• Meningkatnya hubungan keanggotaan, 
• Meningkatnya peranan wanita dan pemuda 

dalam koperasi. 
 

b. Makro. 
• Koperasi semakin memasyarakat dan semakin 

melembaga dalam perekonomian, 
• Meningkatnya manfaat koperasi bagi 

masyarakat dan lingkungan, 
• Pemahaman asas dan sendi koperasi, 
• Meningkatnya produksi, pendapatan, dan 

kesejahteraan, 
• Meningkatnya pemerataan dan keadilan, 
• Meningkatnya kesempatan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


