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Organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya secara
bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara
demokratis

Definisi koperasi

Organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota dan 
untuk anggota. 

Versi ICA
Kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memper
baiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi 
anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan
serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.



Ch 1

Fungsi dan peran koperasi

1. Meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya
2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian sebagai kekuatan dan ketahanan nasional
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian berdasarkan asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
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Koperasi muncul di negara industri di eropa barat. Dengan berkembang
kolonialisme maka koperasi berkembang di daerah jajahan di Asia, Afrika
dan Amerika Selatan.

Koperasi diakui sebagai usaha modern pada akhir abad 18 akibat revolusi
Industri.  Kaum buruh menderita akibat pengangguran, tingkat upah rendah
syarat kerja jelek, tidak ada jaminan sosial, kalah persaingan dengan kaum
padat modal. Khusus petani menghadapi permasalahan pelik menghadapi
ekonomi pasar..

Koperasi modern hadir karena aturan-2 sebagai petunjuk untuk mengorga-
nisasi dan menjalankan koperasi. Aturan ini akhirnya menjadi prinsip

sejarah

Koperasi di Inggris (Rochdale)
Koperasi di jerman (tokoh Herman Schulze Delitzsch)



Prinsip koperasi Rochdale
1. Anggota bersifat terbuka (open memberships and voluntary)
2. Pengawasan secara demokratis (democratic control)
3. Bunga berbatas atas modal (limited interest of capital)
4. Pembagian SHU sesuai jasa anggota (proportional distribution of

surplus
5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yg berlaku dan secara

tunai
6. Tidak ada diskriminasi ras, suku, agama, dan politik
7. Barang harus barang asli
8. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan

Prinsip koperasi jerman Herman Schulze- Delitzch
1. Prinsip menolong diri sendiri
2. Prinsip mengelola sendiri
3. Mengawasi sendiri.



Prinsip Raiffeisen ( mungkin ini cikal bakal CU)
1. Pembentukan koperasi kredit yg pengusahaannya saling membutuhkan

hidup dalam satu atau beberapa desa
2. Pelaksana kegiatan dilakukan tenaga kehormatan, seperti guru atau PN
3. Modal dibentuk dari setoran  anggota dan dari SHU
4. Kredit hanya diberikan kepada anggota saja

Prinsip ICA (International Cooperation Allianz):
1. Keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela
2. Dikelola secara demokratis
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi
4. Kebebasan dan otonomi
5. Pengembangan pendidikan,pelatihan dan informasi
6. Kerja sama antar koperasi
7. Bekerja untuk kepentingan komunitas
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Prinsip koperasi menurut UU nomer 25 tahun 1992:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4.   Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5.   Kemandirian
6.   Pendidikan koperasi
7.   Kerja sama antar koperasi



Perkembangan di  indonesia  sebelum kemerdekaan
Tahun 1896 bapak R. Aria Wiriatmadja mendirikan organisasi 
simpan pinjam dengan modal diri sendiri
Tahun 1911 Boedi Oetomo memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan 
Tendensi muatan sosial politik
Tahun 1927 terbentuk organisasi indonesische Studieclub menganjurkan
Pembentukan koperasi, 1929 menyelenggarakan konggres  memutuskan
Pendirian koperasi di seluruh pulau jawa
Masa jepang, koperasi bernama Kumiai berfungis mendistribusikan 
kebutuhan sehari-2 akibat perang, selain itu jepang memfungsikan untuk
wadah mengumpulkan barang untuk dikirim ke Jepang
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Perkembangan setelah kemerdekaan
Dasar UUD 1945 pasal 33 pereknomian berazaskan kekeluargaan, bangunan
yg cocok adalah koperasi.
12 Juli 1947 terbentuklah SOKRI (sentral organisasi koperasi rakyat indonesia
Inilah menjadi hari koperasi indonesia

Memodernkan koperasi indonesia:
1 tahun 1961 ada musyawarah nasional (munaskop 1) di surabaya
2. Tahun 1965 munaskop di jakarta
3. Mulai orba koperasi diberikan kekuatan UU no 12/1967 ttg pokok-2 

perkoperasian sebagai azas kekeluargaan dan gotong royong
4. 1972 didirikan BUUD (badan usaha unit desa). Juga pendirian lembaga

penjaminan kredit koperasi.
5. Tahun 1985 koperasi diberikan pemerintah utuk masuk ke sektor
pertanian, industri, perdagangan, angkutan.  KUD adalah salah satu produk
tsb.
6 perubahan uu koperasi ke UU no 25 tahun 1992 bahwa koperasi dibebaskan
dalam kegiatan ekonomi.
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nila-i-nilai dasar  gerakan koperasi
1. Menolong diri sendiri dengan kerja sama untuk menolong diri sendiri
2. Tanggung jawab sendiri. diberikan kebebasan menentukan haluan 

sendiri, untuk kebebasan ekonomi
3. Demokrasi
4. Persamaan
5. Keadilan mengimbangi pengaruh ideologis kapitalis
6. Solidaritas, bertujuan memperbaiki nasib bersama

Nilai etisnya
1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Tanggung jawab sosial
4. Kepedulian thd orang lain



Maka pengembangan koperasi berdasarkan pada aktivitas anggotanya,
yaitu
1. Koperasi pemasaran, para anggotanya menjual produk dari bisnis

mereka sendiri.
2.Koperasi konsumen, produk yang dihasilkan adalah barang akhir
3. Koperasi produsen yaitu secara bersama-sama memproduksi produk

tertentu kemudian produk itu dijual ke pasaran umum atau untuk
memenuhi pesanan para pelanggan

4. Koperasi pelayanan, menyediakan pelayanan yang baik untuk anggota
seperti asuransi, kredit, telepon, fasilitas pengolahan data

5. Koperasi serba guna, bisa berbentuk koperasi yang membeli dan
menjual produk kepada anggotanya

6. Koperasi simpan pinjam, bentuknya adalah menerima uang tunai
dan menyalurkan pemberian pinjaman kepada anggota

Menurut Ropke, koperasi adalah organisasi bisnis yang anggotanya
pemilik dan juga pelanggan utama dari perusahaan 

Jenis koperasi 



Koperasi sebagai organisasi bisnis
Cirinya:
1.Sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas

dasar minimal satu kepentingan yang sama
2. Adanya dorongan mengorganisasi diri dalam kelompok guna memenuhi

kebutuhan melalui usaha bersama atas dasar swakarya dan saling
tolong menolong

3. Adanya organisasi/ perusahaan yang didirikan dan dikelola 
secara bersama-sama

4. Tugas organisasi/perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada
anggotanya dengan menyediakan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan
anggotanya.

Point penting adalah
1. Kepentingan harus sama, homogen, sehingga manajemen lebih mudah
2. Kepentingan dan kebutuhan harus sama sehingga memudahkan cara

pemenuhan dan pengelolaannya
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Perbedaan koperasi dan bukan koperasi:
1.Koperasi adalah kumpulan orang-orang sedangkan non koperasi 

adalah kumpulan modal. Konsekuensinya koperasi bila untung maka 
pembagian SHU berdasarkan jasa anggotanya sedangkan bukan koperasi
pembagian laba didasarkan pada modal disetor

2.Koperasi adalah perusahaan dimana anggotanya pemilik juga pelanggan
sedangkan non koperasi anggotanya pemilik tetapi bukan pelanggan.

3.Pengambilan keputusan dalam rapat tiap anggota mempunyai kedudukan
sama karena tiap satu suara untuk satu anggota sedangkan non koperasi
suara didasarkan atas besarnya modal disetor



Tujuan manajemen koperasi

Fungsi manajemen dengan langkah-langkah:
1.perencanaan, dengan menekankan rangkaian tujuan yang ingin dicapai.

tugas awal adalah melakukan identifikasi semua kepentingan dan juga 
sumber dukungan untuk pemenuhan capaian

2. Pengelolaan/ pengorganisasian, bercirikan adanya pemilahan masing-
masing peran dengan masing-masing tujuan yang diinginkan untuk
capaian tujuan semua secara bersama

3. pengarahan, bagaimana manajemen melihat dan mengevaluasi antara
progress dengan tujuan yang ditetapkan berjalan atau tidak. Proses 
disini adalah membimbing, memimpin, menggerakkan, memotivasi 
agar capaian sesuai dengan target

4. pengawasan, untuk memuluskan semua kegiatan menjadi satu tujuan. 
disini dituntut untuk melakukan rangkaian inovasi, kreativitas, dinamis
usaha, teknik pengendalian, pengarahan kekuatan supaya kinerja
bisa efektif dan efisien



Ukuran keberhasilan manajemen koperasi

1. Tujuan koperasi mensejahterakan anggotanya, maka otomatis dengan
tambah sejahtera anggota maka manajemen dinyatakan berhasil

2. Dampak anggota sejahtera maka organisasi koperasi berfungsi dengan
baik, maka fungsi dan peran manajemen dianggap memenuhi sukses

3. Koperasi akan berhasil bila anggotanya berhasil. Ini ciri beda koperasi
dengan bukan koperasi. Kaitannya erat sekali.

4. Koperasi bergerak di area dua yaitu anggota dan pasar. Artinya bukan 
hanya memikirkan kepentingan anggota jalan tapi kepentingan pasar 
juga jalan. Kesuksesan manajemen adalah memenuhi keseimbangan 
ini berjalan dengan baik.

5. Pendapatan koperasi didapatkan dari dua, yaitu anggota dengan memberi
keuntungan yg nantinya akan dikembalikan kepada anggota berupa SHU 
sedangkan dari kegiatan pasar menghasilkan keuntungan dengan dikem
bangkan lagi untuk proses kegiatan selanjutnya. Ukurannya jelas adalah
tingginya SHU dan keuntungan dari pasar.


