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“Di atas sendi [cita-cita tolong menolong] 
dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak 

lagi orang seorang atau satu golongan kecil 
yang mesti menguasai penghidupan orang 

banyak seperti sekarang, melainkan 
keperluan dan kemauan rakyat yang 

banyak harus menjadi pedoman perusahaan 
dan penghasilan”. 

(Bung Hatta, 1932) 



Kekuatan koperasi terletak pada sifat 

persekutuannya yang berdasarkan tolong menolong 

serta tanggungjawab bersama,memperkuat 

solidaritas ke dalam dan mendidik orang insaf 

akan harga dirinya serta menanamkan rasa 

percaya diri sendiri (Bung Hatta 1951)



2 Hal penting yang harus diperhatikan dalam
koperasi

1. Koperasi haruslah mengikuti prinsip-prinsip yang 
telah dirumuskan dalam undang-undang koperasi, 
dan ICA (International Co-operative Alliance)

2. Kegiatan koperasi adalah menjalankan usaha, dan
anggotanya adalah pemilik sekaligus pengguna jasa-

jasa koperasi.



Mengapa harus koperasi?

Koperasi akan, dapat, dan harus berkembang dalam
suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya
koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen
internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. 

Faktanya selama ini, baik koperasi yang berhasil maupun
koperasi yang mengalami kegagalan, lebih banyak
disebabkan oleh kerapuhan internal organisasi. 

Kalaupun ada kontribusi lingkungan strategis eksternal
koperasi terhadap kegagalan koperasi, justru sering
diakibatkan oleh “pisau bermata dua” kebijakan yang 
digulirkan terhadap mental kemandirian. 



Ciri-ciri Organisasi Koperasi  

• Merupakan perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan 
ekonomi yang sama.

• Tujuan perkumpulan maupun tujuan setiap individu/anggota 
koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan 
tindakan bersama yang didasarkan pada saling menolong.

• Sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan 
mendirikan suatu usaha bersama ( usaha Koperasi/perusahaan 
koperasi).

• Tujuan usaha bersama ini adalah menyelenggarakan jasa/barang 
untuk peningkatan ekonomi anggota kelompok  (lebih tepatnya 
peningkatan situasi ekonomi usaha-usaha anggota atau rumah-
rumah tangga anggota).



Tujuan Koperasi

Diatur dalam Pasal 3 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian), yaitu : “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 dan UUD 1945”.



Jati Diri Koperasi

1. Definisi Koperasi.  Koperasi adalah perkumpulan
otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara
sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan
aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama
melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan
mereka kendalikan secara demokratis;

2. Nilai-nilai. Koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai
menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, 
demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, 
tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang
lain;
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Apa yang Menjadi

Komponen Dalam Jatidiri

Koperasi ? 

Nilai-Nilai koperasi :

Memuat faktor-faktor nilai

(value), yang melandasi

pertimbangan pengambilan

keptusan dalam organisasi

koperasi

Definisi Koperasi :
Menjelaskan pengertian

umum koperasi

Prinsip-prinsip koperasi

sebagai penjabaran nilai-

nilai koperasi: Memuat acuan

dasar, yang perlu dipenuhi sebagai

ciri dari bentuk organisasi koperasi, 

dan sekaligus menjadi dasar

pengembangan kegiatn koperasi

bersangkutan

g



Nilai-nilai Koperasi
meliputi :

a. Nilai-nilai organisasi meliputi :  menolong diri
sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, 
keterbukaan, persamaan,keadilan dan
kesetiakawanan.

b. Nilai- nilai etis meliputi: kejujuran, tanggung
jawab sosial dan kepedulian terhadap orang
lain;

10



Apa Muatan Komponen”Nilai-Nilai” Dalam Jatidiri

Koperasi?

Uraian Nilai-Nilai dalam Jatidiri Koperasi mencakup
faktor-faktor:

• - menolong diri sendiri

• - tanggung jawab sendiri

• - demokrasi

• - persamaan

• - keadilan

• - kesetiakawanan
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Ditanamkan pula pentingnya nilai-nilai
etika yaitu: 

• kejujuran

• keterbukaan

• tanggung jawab sosial

• kepedulian pada orang lain
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Bagaimana menjabarkan “Nilai-Nilai” Dalam Jatidiri
Koperasi?

• Menolong Diri Sendiri

-Anggota memenuhi kewajiban secara tertib

- Anggota selalu meningkatkan partisipasi ekonominya

• Tanggung Jawab Sendiri

- Anggota tertib menghadirpertemuan/RAT

- Anggota mendukung secara konstruktif kebutuhan
kolektif
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• Demokrasi

- Aplikasi dalambentuk pengendalian (one man one vote)

- Konstuktif dalampertemuan dan mengutamakan
kebersamaan

• Keadilan

- Pengurus mengatur balasjasa bagi anggota secara

proposional berdasar transaksi bisnis dengan koperasinya

• Diklat dan Imformasi

- Penyisihan danauntukpendidikan anggota

- Keterbukaan imformasi bagi anggota
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3. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut ICA /Manchester 1995
(sebagai penjabaran nilai-nilai koperasi)

1) Keanggotaan sukarela dan terbuka;

2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis;

3) Partisipasi ekonomi anggota;

4) Otonomi dan kebebasan;

5) Pendidikan, pelatihan dan informasi;

6) Kerjasama diantara Koperasi;

7) Kepedulian terhadap komunitas.



a. Keangotaan sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada 
semua orang untuk mengunakan pelayanan yang 
diberikannya dan mau menerima tanggung jawab 
keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin 
(gender), latar belakang sosial, suku, politik dan atau 
agama.



b. Pengawasan oleh anggota secara demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh 
anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan 
kebijakan dan membuat putusan

c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Anggota berkontribusi menyetorkan modal mereka secara adil 
dan melakukan pengawasan secara demokratis atas modal 
koperasi



d. Otonomi dan kemandirian 

Koperasi adalah organisasi mandiri dan otonom yang dikendalikan/ 
diawasi oleh anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian 
dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal 
dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis 
oleh anggotanya dan mempertahankan ekonomi koperasi

e. Pendidikan, pelatihan dan informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan untuk angotanya, 
pengurus, pengawas, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat 
berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi



f. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani anggotanya dengan memperkuat gerakan 
koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi pada tingkat 
lokal, nasional, regional dan internasional. Dengan demikian 
diharapkan gerakan koperasi dapat meraih anggotanya dengan 
efektif dan dapat memperkuat gerakan koperasi.

g. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat 
sekitarnya secara berkesinambungan melalui kebijakan yang 
diputuskan oleh rapat anggota



Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia 

(UU RI No 25 Th 1992)

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil 
sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5) Kemandirian;

6) Pendidikan perkoperasian;

7) Kerjasama antar koperasi.


