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BAB. 8 
KOPERASI 

 
 

PETA KONSEP 

Dengan mengamati peta konsep ini akan memudahkan siswa dalam mempelajari konsep tentang 

koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA KUNCI: 

1. Prinsip koperasi 4. Koperasi produksi 9.  Gabungan koperasi 

2. Tujuan koperasi 5. Koperasi jasa 10. Induk koperasi 

3. Koperasi konsumsi 6. Koperasi primer 11. Simpanan pokok 

4. Koperasi simpan pinjam 7. Koperasi pusat 12. Simpanan Wajib 
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PENGEMBANGAN KARAKTER 

Setelah anda mempelajari tentang koperasi diharapkan dapat terbentuk karakter: 

• Jujur :  
Dengan mempelajari tentang koperasi  diharapkan dapat terbentuk sikap jujur sebagai siswa 
pada saat membeli barang /jajan di koperasi ia akan mengaku jujur tidak (ngemplang). 

• Kreatif : 
Dengan mempelajari tentang koperasi secara konseptual dan prosedural, diharapkan dapat 
terbentuk sikap yang kreatif sebagai seorang siswa dapat membuat makanan atau produk 
lain untuk dititipkan di koperasi sekolah.  

• Bertanggung jawab : 
Dengan mempelajari tentang koperasi secara konseptual dan prosedural, diharapkan dapat 
terbentuk sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang siswa jika meminjam uang atau 
barang dari temannya akan dikembalikan tepat waktu.  

• Kerja sama 
Dengan mempelajari koperasi diharapkan dapat membentuk sikap kerja sama mendukung memajukan 
usaha koperasi dan dalam mensejahterakan para anggota koperasi 
 

 
KOMPETENSI DASAR 
 
3.9 Mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia 
4.9 Mengimplementasikan pengelolaan koperasi  di sekolah 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN: 
 
Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat: 

1. Mendifinisikan koperasi sesuai undang-undang perkoperasiaan yang berlaku. 
2. Mendiskripsikan landasan dan asas koperasi 
3. Mengidentifikasi tujuan dan ciri-ciri koperasi 
4. Mengidentifikasikan prinsip-prinsip koperasi 
5. Mendiskripsikan fungsi dan peran koperasp 
6. Mengidentifikasi jenis-jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha dan struktur 

organisasinya. 
7. Mengidentifikasi perangkat organisasi koperasi. 
8. Mengidentifikasi sumber-sumber permodalan koperasi 
9. Menghitung pembagian SHU koperasi  
10. Mendiskripsikan prosedur pendirian koperasi sekolah 
11. Mengidentifikasi dan mensimulasikan pendirian koperasi sekolah 
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PENDAHULUAN 

Gambar 8.1 
 

 

  Coba anda amati gambar di atas dari sebuah perusahaan swasta dan kantor koperasi. 

Setelah mengamati berilah suatu simpulan atau diskripsi menurut anda. Pertanyaan-pertanyaan  
Apakah yang akan muncul dari diri anda dari hasil pengamatan gambar tersebut yang 
berhubungan dengan koperasi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri anda cobalah 
anda jawab menurut anda sendiri.  
   

PENGEMBANGAN KONSEP 

 Perekonomian di Indonesia ditopang oleh tiga sektor ekonomi sesuai dengan yang 
diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 yaitu:  Badan Usaha Negara, Badan Usaha Swasta dan 
koperasi.  

Menurut pasal 33 ayat (1) UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya sektor perekonomian Indonesia yang cocok dan sesuai 
dengan bunyi ayat ini adalah sektor koperasi. Sedangkan isi pasal 33 ayat 2 UUD 1945 adalah  
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara, artinya untuk sektor ekonomi Indonesia yang dianggap sangat 
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak akan ditangani oleh negara melalui Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang diatur dengan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang dianggap kurang penting 
diserahkan kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 
   Dalam Bab 8 buku ini akan dibahas tentang koperasi dan koperasi sekolah sesuai 
dengan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.  
 

A. PERKOPERASIAN. 

1. Sejarah Perkembangan Koperasi  

 Koperasi di negara kita pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja seorang 
patih di Purwokerto Jawa Tengah pada tahun 1896 dengan mendirikan koperasi kredit yang 
bertujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat utang kepada lintah darat. Karena 
pendirian koperasi tidak mendapat ijin dari pemerintah Belanda akhirnya banyak yang 
berjatuhan. Setelah diprotes para tokoh Indonesia keluarlah UU No 91 tahun 1927 yang 
isinya mempermudah pendirian koperasi di Indonesia sehingga koperasi di Indonesia 
berkembang kembali. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia Jepang mendirikan koperasi 
yang bernama kumiyai dan koperasi mulai surut kembali. pergerakan koperasi di Indonesia  
mengadakan konggres koperasi yang pertama di Tasikmalaya yang selanjutnya tanggal 12 
Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. 
selanjutnya De Wolf Van Westerrode seorang asisten Residen Wilayah Purwokerto di 
Banyumas Jawa Tengah mengembangkan koperasi simpan pinjam melanjutkan koperasi 
yang sudah dirintis oleh R. Aria Wiratmadja.  
Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan berdirinya 
koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 
1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan 
cara membuka toko-toko koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di 

Gambar sebuah perusahaan besar dengan gedung yang mewah dengan segala aktivitasnya 
dari orang-orang yang berdasi.Disampingnya terdapat sebuah kantor koperasi dengan 
gedung yang reot dan aktivitas orang-orang kelas bawah dengan memakai kaos dan sendal 
jepit. 
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Indonesia menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia 
merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres 
Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Sehingga tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari 
Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia 
(SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang 
diduduki oleh tentara Belanda) 
 
 
2.  Pengertian Koperasi 

Perkembangan perundang-undangan koperasi menjadikan pengertian koperasi juga 
mengalami perubahan. Namun demikian disini akan diberikan pengertian koperasi 
berdasarkan perundang-undangan koperasi yang terbaru yaitu UU Nomor 25 tahun 1992. 

Menurut undang-undang koperasi yang terbaru yaitu undang-undang nomor 25  
tahun 1992  tentang perkoperasian sesuai dengan pasal 1 yang dimaksud koperasi adalah 
badan usaha  yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  
Sesuai dengan pengertian koperasi sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 25 tahun 1992, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a). Bahwa Koperasi Indonesia adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau 

badan hukum koperasi dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal 
dalam Koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan 
pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orangorang dan bukan sebagai 
perkumpulan modal. mi berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar 
mengabdikan kepada peri kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. 

b). Bahwa koperasi merupakan badan hukum yang dalam menjalankan usahanya 
memisahkan kekayaan annggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya. 

c). Bahwa dalam koperasi yang menjadi anggota adalah orang perseorangan atau badan 
hukum koperasi yang mempunyai kesamaan aspirasi dan mempunyai kebutuhan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 

d). Meskipun koperasi merupakan bentuk usaha yang mempunyai tujuan ekonomis namun 
dijalankan dengan nilai dan prinsip koperasi. 

e). Koperasi berasaskan kekeluargaan artinya didasarkan pada kepentingan bersama atas 
dasar satu untuk semua dan semua untuk satu. 

Gambar 8.2. 

 

 

Keterangan Gambar :Pembinaan koperasi di Idonesia ditangani oleh Kementrian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

 

 

 

 

Gambar gedung Kementria Koperasi Republik Indonesia 

https://id.wikipedia.org/wiki/12_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1947
https://id.wikipedia.org/wiki/Tasikmalaya
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3. Landasan dan asas Koperasi 

Sesuai dengan bab II pasal 2 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia  
bahwa landasan koperasi di Indonesia dinyatakan bahwa koperasi berlandaskan 
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. 
 

4. Tujuan Koperasi 
Tujuan koperasi jelas akan berbeda dengan tujuan badan usaha swasta lainnya. Jika 
tujuan perusahaan swasta adalah mencari keuntungan atau disebut profit motive, 
sedangkan tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 
khususnya  dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 
makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 
5. Ciri-Ciri Koperasi 

Koperasi termasuk salah satu sektor perekonomian di Indonesia yang mempunyai ciri 
sebagai berikut : 
a. Keanggotaan bersifat sukarela artinya untuk menjadi anggota di suatu koperasi 

tidak bisa dipaksakan 
b. Kekuasaan tertinggi  dalam koperasi ada pada rapat anggota bukan ada pada 

pengurusnya bahkan pengurus harus melaksanakan hasil keputusan rapat anggota. 
c. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal sehingga pengaruh seorang anggota 

bukan ditentukan oleh besar kecilnya simpanan anggota. 
d. Kegiatan koperasi berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta 

(buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri). 
e.  Koperasi merupakan Perkumpulan orang-orang atau badan usaha koperasi. 
f. Pembagian SHU diberikan kepada anggota berdasarkan perbandingan jasa masing-

masing anggota dan jasa modal sangat dibatasi. 
g. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi dan memperbaiki 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
h. Dalam rapat anggota setiap anggota masing-masing satu suara dan suara tidak dapat 

dititipkan pada anggota yang lain. 
i. Keanggotaan koperasi jika berakhir karena sesuatu tidak dapat digantikan oleh 

keluarga lainya. 
j. Koperasi berbentuk badan hukum sepertinya badan-badan usaha yang lain seperti 

PT, Firma dan lain-lain. 
k. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus. 
l. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap 

anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para 
anggota. 

m. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka 
para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas 
beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu. 

Koperasi di Indonesia pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi 
mengabdi dan menyejahterakan anggotanya. 
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b. Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan 
bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya 
yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. 

c. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan 
atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan koperasi. 

d. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya. 

6. Prinsip-Prinsip Koperasi 

Berdasarkan pasal 5 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan prinsip 
koperasi sesuai dengan ayat 1 dan 2 sebagai berikut: 

 Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: 
a.  keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 
b.  pengelolaannya dilaksanakan secara demokratis. 
c.  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa 

usaha masing-masing anggota. 
d.  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
e.  Kemandirian. 
f.  Serta dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip 

koperasi sebagai berikut: 
1). Pendidikan perkoperasian 
2). Kerjasama antar koperasi. 

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan 
menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan 
maksud dan tujuan pendiriannya. 

 

7. Fungsi dan Peran Koperasi 

Sesuai dengan pasal 4  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi  
dinyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah : 
a.  membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi dan sosialnya; 

b.  berperan serta secara aktif dalam upaya memeprtinggi kualitas kehidupan manusia 
dan masyarakat; 

c. memperkokoh perkeonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahana 
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; 

d.  berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkeonomian nasional yang 
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

 

8. Jenis-Jenis Koperasi 

Koperasi dapat kita bedakan berdasarkan segi tinjauan yang berbeda-beda diantaranya: 
a. Lapangan Usahanya 

Jika melihat koperasi dari sisi usaha yang dijalankan oleh koperasi maka koperasi 
dapat dibedakan sebagai berikut: 
1). Koperasi Konsumsi  

Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang mengusahakan penyediaan barang 
kebutuhan sehari-hari khusus bagi anggotanga dan masyarakat sekitar pada 
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umumnya. Biasanya koperasi konsumsi berbentuk Toko, swalayan yang 
melayani penjualan pada anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat 
sekitar pada umumnya. 
 
Gambar 8.3.  

 
 
 

Keterangan gambar: Koperasi konsumsi yang sedang memberikan pelayanan 
kepada anggota maupun bukan anggota koperasi.  

 
2).  Koperasi Simpan Pinjam 

Yaitu koperasi yang melakukan simpan pinjam dari anggota untuk anggota. 
Koperasi ini menerima simpanan dari anggota dalam bentuk setoran pokok 
dan  sertifikat modal koperasi maupun bukan anggota yang bernentuk 
simpanan khusus, serta memberikan pinjaman kepada anggota khususnya dan 
bukan anggota pada umumnya. 

3).  Koperasi Produksi 
Yaitu koperasi yang melakukan usaha produk barang-barang tertentu. 
Koperasi ini anggotanya terdiri dari produsen barang tertentu yang hasil 
produksi para anggota ditampung oleh koperasi dan disalurkan kepada 
konsumen. Misalnya koperasi nelayan hasil tangkapan nelayan dijual ke 
koperasi dan koperasi akan menyalurkannya kepada konsumen. 

4). Koperasi jasa 
Yaitu koperasi yang bergerak di pelayanan jasa antara lain jasa angkutan. 
Misalnya Kopaja (koperasi Angkutan Jakarta), Koperasi Wahana Kalpika 
yaitu koperasi yang bergabung memberikan layanan jasa transportasi.  
Jika koperasi menjalankan usaha lebih dari satu bidang usaha, misalnya 
koperasi simpan pinjam juga melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari seperti membuka toko maka disebut koperasi serba usaha. 
 
 
Gambar 8.4 

 
 
 

Keterangan gambar: Koperasi Angkutan Jakarta merupakan contoh Koperasi 
Jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Toko Koperasi yang sedang melayani penjualan kepada 
anggota koperasi 

Gambar Kopaja yang sedang mencari penumpang 
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Peraga 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

                  Terdiri dari 

 

 

 

 

 

 

b. Struktur Organisasi 
 

Jika dilihat dari struktur organisasinya atau dilihat dari wilayah kerjanya maka 
koperasi dibedakan sebagai berikut: 
1).  Koperasi Primer 

Menurut pasal 6 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 bahwa Koperasi Primer 
didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan 
memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal 
Koperasi. Koperasi ini adalah koperasi tingkat yang paling bawah yang 
anggotanya terdiri dari orang perorang. 

2).  Pusat Koperasi 
Pusat koperasi adalah bentuk koperasi sekunder yang wilayah kerjanya 
meliputi satu kabupaten atau kotamadya. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan Koperasi 
Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Dengan 
demikian 3 badan hukum koperasi primer yang berada dalam wilayah satu 
kabupaten atau kotamadya dapat membentuk pusat koperasi. Misalnya PKPN 
(Pusat Koperasi Pegawai Negeri) Koperasi ini dibentuk dari koperasi primer 
yang berada di instansi pemerintahan-pemerintahan yang anggotanya para 
pegawai negeri yang berdinas di instansi tersebut.  

3).  Gabungan Koperasi 
Gabungan koperasi adalah bentuk koperasi sekunder yang wilayah kerjanya 
meliputi satu provinsi atau daerah tingkat satu. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 di 
atas maka gabungan koperasi ini bisa didirikan minimal 3 badan hukum pusat 
koperasi yang berada dalam satu wilayah provinsi dapat membentuk satu 
gabungan koperasi. Misalnya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) 

KOPERASI 

Lapangan usahanya 

Koperasi 
Produksi 

Koperasi 
Konsumsi 

Koperasi 
Simpan 
Pinjam Koperasi Jasa 
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koperasi ini minimal didirikan oleh 3 badan hukum pusat koperasi batik yang 
berdomisili dalam satu provinsi. 
 
Gambar 8.5. 

 
 
 
 

Keterangan gambar: GKBI merupakan contoh Koperasi Gabungan yang 
wilayah kerjanya meliputi wilayah satu provinsi. 

 
4).  Induk Koperasi 

Iduk koperasi adalah bentuk koperasi sekunder yang wilayah kerjanya 
meliputi seluruh negara.  Berdasarkan pasal 6 ayat 2 di atas maka Induk 
Koperasi bisa didirikan minimal 3 badan hukum gabungan koperasi yang 
berada di satu negara. Misalnya INKOPAL (Induk Koperasi Angkatan Laut) 
koperasi ini minimal didirikan oleh 3 badan hukum gabungan koperasi 
Angkatan Laut yang berdomisili dalam satu negara. 
 

Peraga 8.2. 

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PENGELOLAAN  KOPERASI 

1. Perangkat Organisasi Koperasi 

a. Rapat Anggota 
Sesuai dengan Undang Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 Pasal 22, Rapat 
Anggota dalam tata kehidupan koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam Koperasi.  Rapat anggota mempunyai kewenangan sesuai pasal 23 UU 
Nomor 25 tahun 1992. Rapat Anggota berwenang: 
1) Menetapkan Anggaran Dasar; 
2) Menetapkan kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha 

koperasi 

Gambar Gedung Koperasi GKBI 

Induk Koperasi 

Gabungan Koperasi Gabungan Koperasi 
 

Gabungan Koperasi 
 

Pusat Koperasi Pusat Koperasi Pusat Koperasi 

Koperasi Primer 
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3) Menepakan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentikan Pengurus  dan 
Pengawas  

4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 
sertapengesahan laporan keuangan ; 

5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 
6) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; 
7) Menetapkan  penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran 

Koperasi;  
Mekanisme Rapat Anggota tahunan seperti yang diatur dalam pasal 24  UU 
nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut: 
(a).  Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 
(b).  Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 
(c).  Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara. 
(d).  Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran Dasar dengan 

mempertimbangkan jumlah Anggota. 
 
Gambar 8.6 

 
 
 

Keterangan gambar: Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam koperasi 

 
Sesuai dengan Pasal 26 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut: 
(1)  Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun. 
(2)  Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus 

diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Koperasi 
ditutup. 

Pasal 27 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut: 
(1)  Selain rapat anggota yang dimaksud dalam pasal 26   Koperasi dapat 

menyelenggarakan Rapat Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya 
keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. 

(2). Rapat Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi 
atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran 
Dasar. 

 (3) Rapat Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat 
anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 23. 

Pasal 28 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut: 
Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat 
Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar. 
 
 
 
 
 
 

Gambar suasana Rapat Anggota suatu koperasi 
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Peraga : 8.3 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengurus 
Pengurus koperasi merupakan salah satu syarat mutlak terbentuknya suatu 
koperasi. Tanpa adanya pengurus koperasi maka keberadaan koperasi tidak akan 
diakui. Persyaratan seorang yang dapat diangkat sebagai pengurus koperasi 
seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 
pengurus koperasi dinyatakan sebagai berikut: 
1). Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 
2). Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. 
3). Untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam 

akta pendirian. 
4). Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 
5). Persyaratan untuk dapat dipilih dan ditetapkan menjadi anggota pengurus 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar: 
Adapun persyaratan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 
memilih pengurus koperasi  adalah sebagai berikut:  
a.  mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
b.  memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi; 
c.  tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris 

atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan 
Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan 

d.  tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 

Selain persyaratan pengurus seperti tersebut di atas maka pengurus koperasi juga 
mempunyai tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) UU 
Nomor 25 tahun 1992 dinyatan bahwa pengurus koperasi mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. mengelola Koperasi dan usahanya 
b.  mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi. 
c.  menyelenggarakan Rapat Anggota; 
d.  mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas  
e.  menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 
g.  menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; 
h.  memelihara Daftar Buku Anggota,dan Pengurus  
 
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.  

RAPAT ANGGOTA 

PENGURUS 

ANGGOTA 

PENASEHAT PENGAWAS 
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Selain tugas pengurus koperasi maka pengurus koperasi juga mempunyai 
wewenang seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: 
a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan 
b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian 

anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota 
 

c. Badan Pengawas 
Badan Pengawas juga merupakan alat kelengkapan sebuah koperasi. Agar 
koperasi dapat berjalan jujur dan transparan maka diawasi oleh Badan Pengawas. 
Seperti yang diatur dalam pasal 38 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 
maka seorang yang akan diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
(1). Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota. 
(2). Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
(3)  Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi Anggota Pengawas ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar koperasi. 
 

Tugas dan wewenang Badan Pengawas koperasi yang diatur dalam pasal 39 ayat 
(1) tentang tugas pengawas dan ayat (2) tentang wewenang pengawas dinyatakan 
sebagai berikut: 
Ayat (1). Pengawas bertugas: 

a.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 
pengelola koperasi. 

b.  Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
Disamping tugas pengawas bahwa Anggota Pengawas mempunyai wewenang 
sesuai dengan ayat 2 pasal 39  UU No. 25 tahun 1992 sebagai berikut: 
Ayat (2) Pengawas berwenang: 

a.  Meneliti catatan yang ada pada koperasi. 
b.  Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 
Selain wewenang diatas maka yang perlu kita perhatikan bahwa pengawas 
harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ke tiga  
Sesuai dengan pasal 40 bahwa koperasi jika diperlukan bisa minta jasa audit 
kepada akuntan publik. 
 
Gambar 8.7 
 
 
 
 
Keterangan gambar: Anggota pengawas sedang meneliti catatan pembukuan 
koperasi 
 

d. Badan Penasehat 
Badan Penasehat koperasi merupakan alat kelengkapan koperasi yang bersifat 
fakultatif yang artinya boleh dibentuk dan boleh tidak tergantung dari koperasi 
yang bersangkutan. Badan Penasehat koperasi tidak diatur dalam UU 

Gambar suasana anggota pengawas sedang memeriksa laporan 
keuangan koperasi 
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Perkoperasian. Badan Penasehat ini mempunyai tugas memberikan nasehat baik 
diminta maupun tidak diminta kepada pengurus koperasi. 

 
2. Sumber-Sumber Permodalan Koperasi 

Struktur permodalan dalam koperasi berbeda dengan permodalan di badan-badan 
usaha lainnya. Sumber permodalan koperasi yang utama bersumber dari anggota 
berupa simpanan yang ditunjang modal dari luar anggota. Menurut pasal 41 UU No. 
25 tahun 1992 sumber permodalan koperasi berasal dari: 
a. Modal Sendiri. 

Yang dimaksud modal sendiri dalam koperasi adalah modal yang bersumber dari 
kekuatan koperasi yang bersangkutan serta tidak menimbulkan kewajiban dengan 
pihak-pihak di luar keanggotaan koperasi. Modal sendiri koperasi ini terdiri dari : 
1).  Simpanan Pokok. 
 Simpanan pokok adalah simpanan anggota yang harus dibayar pada saat yang 

bersangkutan masuk sebagai anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok 
pada umumnya sama setiap anggota yang hanya boleh diambil kembali 
bilamana anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. 

2). Simpanan Wajib. 
 Simpanan wajib adalah simpanan anggota yang harus dibayar secara periodik 

atau berkala misalnya mingguan, bulanan dan sebagainya. Besarnya simpanan 
wajib pada umumnya sama, tetapi boleh berbeda setiap anggota yang hanya 
boleh diambil kembali bilamana anggota yang bersangkutan keluar dari 
keanggotaan koperasi. 

3). Dana Cadangan. 
 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang bertujuan untuk memupuk besarnya modal koperasi atau untuk menutupi 
kerugian apabila diperlukan. Dana cadangan ini diambilkan dari SHU dengan 
prosentase tertentu yang telah ditetapkan dalam AD / ART koperasi yang 
bersangkutan. 

4). Hibah / Modal Donansi. 
 Hibah atau modal donansi adalah sejumlah uang atau aktiva yang lainnya 

yang diperoleh dari pihak lain secara Cuma-Cuma tanpa menimbulkan 
kewajiban di masa yang akan datang. Pihak lain yang memberikan hibah ini 
bisa dari badan usaha, lembaga, organisasi, pemerintah atau perorangan baik 
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.  

 
b. Modal Pinjaman. 

Modal pinjaman adalah sejumlah modal baik berupa uang tunai maupun aktiva 
lainnya yang diperoleh dari pihak lain sehingga menimbulkan kewajiban koperasi 
kepada pihak yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Modal pinjaman 
ini dapat bersumber dari : 
1) Anggota. 
 Modal pinjaman yang berasal dari anggota misalnya berbentuk simpanan 

sukarela atau bentuk simpanan-simpanan lainya yang diatur oleh koperasi. 
2) Koperasi / badan usaha lain. 
 Koperasi dapat meminjam uang atau aktiva lainnya dari koperasi atau badan 

usaha lainnya dalam rangka menambah besarnya modal koperasi. 
3) Bank atau lembaga keuangan lainnya. 



 14 

 Koperasi dapat meminjam uang atau aktiva lainnya dari Bank atau Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam rangka menambah besarnya modal 
koperasi. 

4) Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya. 
 Dalam rangka menambah modal, koperasi dapat menerbitkan obligasi atau 

surat berharga lainnya untuk dijual kepada masyarakat tertentu atau 
masyarakat umum melalui bursa efek.  

5) Sumber lain yang sah. 
 Koperasi dapat mencari sumber modal dari pihak lain yang sah dalam arti 

pihak tersebut adalah pihak yang legal.  
c. Modal Penyertaan. 

Modal penyertaan adalah modal yang bersumber dari pemerintah dan akan diatur  
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

 

3. Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Hasil perhitungan sisa hasil usaha koperasi pada akhir periode setelah dikurangi 
dengan dana cadangan dan dana-dana yang lain maka selebihnya akan dibagikan 
kepada para anggota. SHU yang diperoleh koperasi dapat bersumber dari anggota dan 
dapat bersumber dari bukan anggota. Pembagian SHU koperasi didasarkan pada 
AD/ART koperasi dengan % (persen) tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 
dalam PSAK No. 27 tahun 1996 komponen pembagian SHU disebutkan sebagai 
berikut : 
SHU yang bersumber dari anggota SHU yang bersumber bukan dari anggota 
SHU dialokasikan untuk : 
- Cadangan 
- Anggota 
- Dana Pengurus 
- Dana Pegawai / Karyawan 
- Dana Pendidikan Koperasi 
- Dana Pembangunan Daerah Kerja. 
- Dana Sosial 

SHU dialokasikan untuk : 
- Cadangan 
- Dana Pengurus 
- Dana Pegawai / Karyawan 
- Dana Pendidikan Koperasi 
- Dana Pembangunan Daerah Kerja. 
- Dana Sosial 

 
Pembagian SHU untuk anggota dapat berdasarkan pada 2 (dua) hal yaitu : 
a. Pembagian SHU kepada anggota berdasarkan simpanan yang biasanya disebut 

jasa modal atau jasa simpanan. Pembagian ini didasarkan pada besarnya simpanan 
pokok dan simpanan wajib anggota masing-masing. Pembagian SHU kepada 
seorang anggota berdasarkan jasa simpanan / modal dapat dihitung sebagai 
berikut : 

 
  
 
 
 

b. Pembagian SHU kepada anggota berdasarkan jasa usaha diperhitungkan 
berdasarkan jasa yang diberikan oleh seorang anggota kepada koperasi dalam 
rangka perolehan SHUnya. Jasa seorang anggota dapat dibedakan menjadi : 
1). Jasa Pinjaman. 

  Jumlah simpanan pokok dan wajib anggota 
Jasa Simpanan = ------------------------------------------------------x Jasa simpanan Tersedia 
  Seluruh simpanan pokok dan wajib koperasi 
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Seorang anggota yang meminjam dari koperasi dikatakan anggota tersebut 
berjasa terhadap koperasi, karena anggota tersebut memberikan jasa pinjaman 
kepada koperasi sehingga menambah besarnya SHU koperasi. Untuk 
menghitung besarnya jasa pinjaman seorang anggota dapat dicari dengan cara 
sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

2). Jasa Pembelian. 
Seorang anggota yang berbelanja di koperasi dikatakan anggota tersebut 
berjasa terhadap koperasi, karena anggota tersebut memberikan keuntungan 
kepada koperasi sehingga menambah besarnya SHU koperasi. Untuk 
menghitung besarnya jasa pembelian seorang anggota dapat dihitung dengan 
cara sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

3). Jasa Penjualan. 
Seorang anggota yang menjual hasil produksinya di koperasi dikatakan 
anggota tersebut berjasa terhadap koperasi, karena anggota tersebut 
memberikan keuntungan kepada koperasi sehingga menambah besarnya SHU 
koperasi. Untuk menghitung besarnya jasa penjualan seorang anggota dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

 

 

Untuk memberikan gambaran yang jelas di bawah ini akan diberikan contoh 
pembagian SHU kepada seorang anggota : 

  
Contoh : 
Koperasi Guru dan Karyawan SMA Negeri Y  dalam tahun buku 2014 mendapatkan 
SHU sebesar Rp.58.528.000,00.Menurut AD / ART  SHU dialokasikan sebagai berikut : 
- Dana Cadangan    15 % 
- Jasa Simpanan    15 % 
- Jasa Pembelian    20 % 
- Jasa Pinjaman    15 % 
- Dana Pengurus    10 % 
- Dana Pegawai / Karyawan    5 % 
- Dana Pendidikan Koperasi   10 % 
- Dana Pembangunan Daerah Kerja.   5 % 
- Dana Sosial      5 % 
Sebagian data keuangan Koperasi Guru dan Karyawan SMA N Y adalah sebagai berikut : 
-  Simpanan pokok     Rp.    8.000.000,00 
-  Simpanan wajib     Rp.120.000.000,00 
-  Pinjaman yang telah diberikan kepada anggota Rp.160.000.000,00 

                     Jumlah pinjaman anggota di koperasi 
Jasa Pinjaman= ----------------------------------------------------------------------          x Jasa Pinjaman  Tersedia 
         Jml. Seluruh pinjaman koperasi yang diberikan kepada anggota 

              Jumlah belanja  anggota di koperasi 
Jasa Pembelian= -----------------------------------------------------------------    x Jasa Pembelian  Tersedia 
         Jml. Seluruh omset penjualan koperasi  kepada anggota 

              Jumlah penjualan  anggota di koperasi 
Jasa Penjualan = -----------------------------------------------------------------           x Jasa Pembelian  Tersedia 
         Jml. Seluruh omset pembelian barang dari anggota koperasi  
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-  Omset penjualan selama tahun 2014   Rp.180.000.000,00 
Surono seorang anggota koperasi mempunyai simpanan pokok Rp.100.000,00 simpanan 
wajib Rp.1.900.000,00 berbelanja di koperasi sebesar Rp.3.000.000,00 dan telah 
meminjam di koperasi sebesar Rp.5.000.000,00. Berdasarkan data di atas maka : 
a. Hitunglah pembagian SHU tersebut. 
b. Hitunglah bagian SHU yang diperoleh Surono. 

 
  Jawab : 

a. Pembagian SHU 
SHU Koperasi tahun buku 2014  Rp.58.528.000,00 
Dana cadangan = 15% x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  8.779.200,00 
Jasa simpanan = 15% x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  8.779.200,00 
Jasa pembelian = 20% x Rp. 58.528.000,00 = Rp.11.705.600,00  
Jasa pinjaman = 15% x Rp. 58.528.000,00  = Rp.  8.779.200,00 
Dana pengurus = 10% x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  5.852.800,00 
Dana pegawai = 5%  x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  2.926.400,00 
D. Pend.koperasi = 10% x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  5.852.800,00 
D. Pemb. DK = 5%  x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  2.926.400,00 
Dana Sosial = 5%  x Rp. 58.528.000,00 = Rp.  2.926.400,00 (+) 
     Rp.58.528.000,00 (-) 
         0  

b. Bagian SHU Surono  
 

       Rp.2.000.000,00 
Jasa simpanan = ---------------------------- x Rp.8.779.200,00  = Rp.137.175,00 
      Rp.128.000.000,00 

 
      Rp.5.000.000,00  

  Jasa pinjaman = ------------------------- x Rp. 8.779.200,00  = Rp.274.350,00                
Rp.160.000.000,00 

 
      Rp.3.000.000,00 
  Jasa pembelian = ------------------------  x Rp. 11.705.600,00  = Rp.195.093,33 ( + ) 
      Rp.180.000.000,00 
   
  Bagian SHU Surono adalah    = Rp.606.618,33 

 

4. Prosedur Pendirian Koperasi 
Sesuai dengan isi pasal 6 UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi maka untuk mendirikan 
koperasi diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 
(1)  Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang. 
(2)  Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi  
Dalam buku ini yang dibahas adalah bagaimana mendirikan koperasi primer. Sebelum 
membahas tentang cara-cara mendirikan Koperasi, ada baiknya jika beberapa hal penting 
disadari dahulu dan diyakini oleh para pendiri, sebab pengalaman telah memberi pelajaran 
yang sangat berguna bahwa kebanyakan Koperasi yang didirikan dengan tergesa-gesa akan 
mengalami kegagalan sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya masyarakat pada 
Koperasi. Selain itu yang perlu disadari sebelum mendirikan suatu Koperasi yaitu perlu 
ditanamkan pengertian dan kesabaran bahwa Koperasi tidak akan mungkin mencapai 
tujuannya dalam waktu beberapa bulan atau tahun saja, melainkan harus memerlukan waktu 
yang cukup lama.  
 
a. Rapat persiapan pendirian koperasi 

Sebelum melangkah untuk mendirikan koperasi maka perlu diyakinkan terlebih dahulu 
bahwa calon anggota telah sepakat mendirikan koperasi karena mereka mempunyai 
kegiatan dan kepentingan yang sama terhadap koperasi.  
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Selanjutnya pelopor/pendiri membentuk dari kalangan mereka suatu Panitia 
Pembentukan Koperasi yang bertugas antara lain: 
1) Mengadakan persiapan pembentukan Koperasi. 
2) Mengundang calon-calon anggota Koperasi yang memenuhi syarat keanggotaafl 

untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi. 
3) Mengundang para terkemuka di lingkungan daerah kenja Koperasi untuk turut hadir 

pada rapat pembentukan tersebut. 
4) Mengundang Pejabat Koperasi dan Pejabat-pejabat Pemerintah setempat untuk dapat 

memberikan petunjuk dalam rapat pembentukan Koperasi. 
5) Mempersiapkan Anggaran Dasar Koperasi untuk dipelajani para calon-calon anggota, 

sehingga pada rapat pembentukan dapat memajukan pertanyaan-pertanyaan maupun 
usul-usul untuk dipertimbangkan rapat kelak. Untuk tertibnya pembicaraan di dalam 
rapat pembentukan Koperasi, maka Panitia menetapkan acara rapat yang memuat 
hai.hal sebagai berikut: 
(a). Pembukaan oleh Panitia. 
(b). Penjelasan oleh Ketua Panitia tentang maksud mendirikan Koperasi, dan hal-

hal yang dinintis oleh Panitia ke anah pembentukan Koperasi. 
(c). Penjelasan dan penerangan oleh Pejabat Koperasi. 
(d). Persetujuan rapat tentang mendirikan Koperasi. 
(e). Membicarakan dan menetapkan Anggaran Dasar Koperasi (yang konsepnya 

telah diperbanyak dan dibagi-bagikan oleh Panitia). 
(f). Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Koperasi. 
(g). Pemilihan Badan Pengurus dan Badan Pemeriksa. 
(h). Penetapan orang-orang yang akan menandatangani naskah akta pendirian 

Koperasi atas nama para pendiri. 
(i). Usul-usul. 
(j). Mengucapkan sumpah atau janji oleh Pengurus dan Badan Pemeniksa. 
(k). Penutup. 

Perlu diketahui bahwa rapat pembentukan koperasi ini harus duhadiri oleh sekurang-
kurangnya 20 orang (untuk koperasi primer) dan sekurang-kurangnya 3 koperasi primer 
untuk membentuk koperasi sekunder.  
Setelah terpilihnya Pengurus dan Pengawas serta telah ditunjuk wakil-wakil yang 
menandatangani akta pendirian Koperasi, maka Panitia Pembentukan Koperasi 
mengakhiri tugasnya dan seterusnya membubarkan dirinya. 

 
 
5. Tahapan Pendirian / Pengembangan Koperasi di Sekolah 

Untuk mendirikan koperasi sekolah diawali dengan mengadakan rapat para siswa 
yang secara khusus ditunjuk untuk mewakili rapat untuk pendirian koperasi. Setelah 
rapat tersebut dan disetujui untuk mendirikan koperasi sekolah maka perlu disiapkan 
dahulu antara lain: 
a. Seluruh stakeholder sekolah telah memahami dasar dan pertimbangan akan 

pentingnya koperasi sekolah. 
b. Mengadakan penjajakan/analisis akan potensi koperasi yang ada di sekolah. 
c. Mengadakan rapat awal yang dipimpin  oleh kepala sekolah, guru, perwakilan 

siswa dalam rangka penyusunan proposal pendirian dan sekaligus mengorganisir 
personil untuk pendirian koperasi sekolah. 

d. Mengadakan negosiasi dengan pengurus komite sekolah dan orang tua yang 
peduli akan pendidikan. 

e. Mensosialisasikan rencana pendirian koperasi sekolah kepada seluruh stakeholder 
sekolah dan persiapan  untuk mengadakan rapat pendirian hingga mengajukan 
permohonan untuk memperleh akta tercatat. 
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f. Ketika mengadakan rapat pendirian koperasi sekolah, yang perlu hadir adalah: 
1) Perwakilan siswa sebagai pihak yang mewakili siswa karena siswa sebagai 

anggota koperasi sekolah. 
2) Organisasi siswa (OSIS) akan bertanggung jawab setiap kegiatan yang 

melibatkan siswa. 
3) Orang tua murid yang peduli pendidikan sebagai pihak yang mendukung dan 

menyokong untuk berdirinya koperasi sekolah. 
4) Pengurus komite sekolah bertanggung jawab mengkoordinir orang tua murid. 
5) Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di sekolah 

termasuk koperasi sekolah. 
6) Guru pembimbing yang akan membimbing para siswa dalam menjalankan 

koperasi sekolah. 
7) Undangan/tamu pejabat antara lain: 

(a). Tokoh masyarakat/pemuka adat/agama setempat dapat memberikan 
masukan-masukan tentang menjalankan kegiatan koperasi sekolah. 

(b). RT/RW setempat yang bertanggung jawab mempunyai wilayah tersebut. 
(c). Lurah/camat setempat yang akan memberikan pengarahan terhadap 

pelaksanaan koperasi sekolah  
(d). Kasi diknas/dikmenticam memberikan pengarahan bagaimana 

mengelola koperasi sekolah yang baik 
(e). Undangan buat Kasudin dikmenti tingkat kabupaten/kodya memberikan 

pengarahan bagaimana mengelola koperasi sekolah yang baik 
(f). Undangan Kadisdikmenti tingkat Provinsi memberikan pengarahan 

bagaimana mengelola koperasi sekolah yang baik 
(g). Pejabat Dinas koperasi setempat yang berfungsi melegalkan koperasi 

sekolah dengan memberikan badan hukum. 
Dalam rapat pendirian koperasi sekolah sekaligus memilih/menetapkan 
pengurus dan dewan pengawas serta menetapkan AD/ART koperasi. Setelah 
itu koperasi sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk 
mendapat pengakuan dari kepala kantor koperasi setempat di tingkat 
kabupaten/kotamadya dengan melampirkan: 
o AD/ART koperasi sekolah yang bersangkutan. 
o Berita acara rapat pendirian koperasi dilampiri: 

- Susunan pengurus dan pengawas/pendiri koperasi sekolah 
- Daftar hadir peserta rapatpendirian koperasi sekolah. 

o Neraca awal 
Setelah Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya meneliti persyaratan 
dan kelengkapan permohonan, maka Koperasi Sekolah didaftar dalam daftar 
koperasi yang disediakan. Selanjutnya dibuatkan surat pengesahan dan 
dikirim kembali ke pendiri koperasi sekolah. Dengan demikian koperasi 
sekolah tidak perlu berbadan hukum, dan cukup disahkan dan mendapat 
pengakuan dari pejabat koperasi setempat.  
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Gambar 8.8 
 
 
 
 

Keterangan gambar: Pendirian koperasi sekolah diawali dengan rapat kepala 
sekolah, guru dan perwakilan siswa 
 

6. Simulasi Pendirian Koperasi di Sekolah. 
 
Bentuklah unsur-unsur yang terlibat dalam rapat pembentukan koperasi diantaranya dan 
Tunjuklah : 

1. Beberapa siswa untuk berperan sebagai perwakilan siswa. 
2. Dua orang siswa satu berperan sebagai ketua OSIS satu lagi berperan sebagai 

bendahara OSIS. 
3. Beberapa siswa yang berperan sebagai orang tua siswa/ murid. 
4. Satu orang siswa untuk berperan sebagai ketua komite sekolah. 
5. Satu orang siswa untuk berperan sebagai kepala sekolah 
6. Satu orang siswa untuk berperan sebagai guru pembimbing 
7. Satu orang siswa untuk berperan mewakili tamu undangan dari tokoh 

masyarakat. 
8. Dua orang siswa yang satu berperan mewakili tamu undangan dari RT dan 

seorang mewakili undangan dari RW setempat. 
9. Dua orang siswa satu berperan mewakili tamu undangan lurah dan satu mewakili 

tamu undangan camat setempat. 
10. Satu orang siswa berperan mewakili undangan pejabat dari dikmencam. 
11. Satu orang siswa berperan mewakili undangan pejabat kasudin dikmen tingkat 

kab/kota. 
12. Satu orang siswa berperan mewakili undangan pejabat kasudin dikmen tingkat 

provinsi. 
13. Satu orang siswa berperan mewakili undangan dari Dinas Koperasi setempat 
14. Satu orang siswa berperan sebagai notulen dalam rapat pembentukan koperasi 

Setelah semua sudah ditunjuk maka para siswa dibimbing dalam melaksanakan simulasi 
rapat pembentukan koperasi sekolah sesuai dengan perannya masing-masing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar suasana rapat pendirian koperasi sekolah 
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2014, Dua Koperasi Ditargetkan Masuk 300 Elite Dunia 

Rabu, 18 Desember 2013 – 09.02 

Jakarta —Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menargetkan pada 2014 minimal akan 
muncul lagi dua koperasi Indonesi masuk peringkat elite 300 dunia, menyusul keberhasilan 
Koperasi Warga Semen Gresik, Jawa Timur yang pada tahun ini menembus peringkat 233 dunia. 

”Saya sangat optimistis terhadap keberhasilan itu, karena saat ini sudah ada beberapa koperasi 
yang menunjukkan kinerja baik, dan sangat mungkin menembus 300 dunia,” katanya pda 
pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUKM di Hotel Mercure, Jakarta Utara, 
Rabu (11/12/2013). 

Salah satu koperasi yang diunggulkan adalah Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah. Kopersi 
tersebut sebenarnya pada tahun ini lebih diunggulkan masuk 300 besar dunia ketimbang 
Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). 

Akan tetapi faktanya KWSG lebih beruntung dari sisi pemberdayaan, karena benar-benar 
mampu memberi kesejahteran bagi anggotanya yang terdiri dari karyawan PT Semen Gresik 
maupun anggota keluarga karyawan. 

Dari akmulasi aset, Kospin Jasa memang unggul, dan kompetensi ini diharapkan bisa menjadi 
kekuatan untuk masuk peringkat 300 besar pada tahun depan. Total aset yang dimiliki Kospin 
Jasa hampir mencapai Rp10 triliun. 

Didorong komitmen seluruh gerakan koperasi nasional, Sjarifuddin Hasan meyakini  target yang 
disampaikannya bisa direalisasi. Sebab, potensi ekonomi Indonesia yang didukung sekitar 
200.818 koperasi di seluruh Indonesia terus berkembang. 

Indikasi dari peningkatan ekonomi itu salah satu meningkatnya jumlah koperasi dari bulan ke 
bulan. Sebagai catatan, katanya, Indonesia saat ini tercatat memiliki jumlah koperasi terbesar 
dibandingkan dengan negara-negara lain. 

”Melalui Rakornas ini saya mengharapkan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kinerja 
koperasi dan usaha minkro, kecil dan menengah (KUMKM). Pemerintah ingin mendapatkan 
masukan positif dari peserta Rakornas untuk bisa diimplementasikan pada 2014.” 

Selain menjalankan program dengan informasi secara top-down, instansi pemberdaya sektor riil 
tersebut  juga menjalankan metoda bottom-up. Strategi ini dijalankan untuk mendapatkan 
informasi akurat Karen menyangkut seluruh kepentingan KUMKM. 

Pada kesempatan itu, Sjarifuddin Hasan menyerahkan Pataka Koperasi sebagai tanda 
penghargaan atas keberhasilan provinsi dan kabupaten/kota menjalankan pembinaan terhadap 
KUMKM.  Satu dari dua provinsi penerima adalah Jawa Tengah, dan hadir menerimanya adalah 
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. 

 Sumber : bisnis.com 
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C. RANGKUMAN 

1. Sejarah koperasi di Indonesia diawali dari pendirian koperasi oleh R. Aria 
Wiraatmadja di Purwokerto 

2. Pengertian koperasi sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1992 adalah : koperasi 
adalah badan usaha  yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 
Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  

3. koperasi di Indonesia berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
berdasar atas asas kekeluargaan. 

4. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya  
dan masyarakat pada umumnya 

5. Ciri koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi 
mengabdi dan menyejahterakan anggotanya. 

6. Prinsip koperasi Indonesia diatur berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan  2 UU No 25  tahun 
1992 tentang Perkoperasian  

7. Fungsi koperasi Indonesia diatur berdasarkan pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang 
perkoperasian. 

8. Dilihat dari lapangan usahanya koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumsi, 
simpan pinjam dan produksi. 

9. Dilihat dari struktur organisasinya koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi primer, 
pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi. 

10. Alat kelengkapan koperasi yang pokok ada tida yaitu rapat anggota, pengurus, badan 
pengawas.  

11. Bila mana koperasi memandang perlu koperasi dapat membentuk Badan Penasehat. 
12. Modal awal koperasi terdiri dari Simpanan  Pokok dan Simpanan wajib Koperasi 
13. Bentuk permodalan koperasi yang lain dapat berupa Modal Penyertaan dan  modal 

pinjaman yang berasal dari pihak lain. 
14. Pembagian SHU koperasi kepada anggota berdasarkan 2 hal yaitu berdasarkan jasa 

Modal berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib dan berdasarkan transaksi 
usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi 

15. Menurut Surat Keputusan Bersama antara Menteri Koperasi dan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 125/0447a/71/1984 tertanggal 24 Oktober 1984, Koperasi sekolah 
adalah koperasi yang anggotanya murid Pendidikan Dasar, Menengah dan setingkat, 
baik pada sekolah di lingkungan pemerintah atau non pemerintah. 

16. Koperasi sekolah berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan 
17. koperasi sekolah bermanfaat bagi siswa itu sendiri terutama untuk ketersediaan 

peralatan sekolah dan manfaat-manfaat lainnya. 
18. Keanggotaan koperasi sekolah adalah para siswa sekolah yang bersangkutan yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART koperasi sekolah. 
19. Sektor usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi sekolah diantaranya simpan pinjam, 

membuka toko, pelayanan foto copy dan membuka kantin. 
20. Pengelolaan koperasi sekolah dilakukan oleh siswa yang ditunjuk sebagai pengurus 

koperasi dan dibantu oleh guru pembimbing atas penunjukan Kepala Sekolah 
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