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I. ORGANISASI KOPERASI DAN EKONOMI 
KOPERASI

1. PENDAHULUAN
 Aktivitas ekonomi adalah interaksi antar manusia di dalam 

melaksanakan pertukaran barang/jasa ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan. 

 Untuk memproduksi barang/jasa diperlukan biaya, maka 
untuk memperolehnya harus dibayar sejumlah harga 
sebagai pengganti biaya dan pembiayaan terhadap nilai 
tambahnya.

 Baik penjual maupun pembeli, masing-masing berpegang 
pada prinsip ekonomi, yaitu pada tingkat pengorbanan 
tertentu dapat diperoleh hasil atau manfaat yang sebesar-
besarnya.

 Bagai produsen, penerapan prinsip ekonomi, yaitu 
mencapai efisiensi biaya yang setinggi-tingginya dan 
maksimalisasi di dalam penjualan sehingga laba diraih 
secara optimum.



 Bagi konsumen, penerapan prinsip ekonomi adalah 

memperoleh manfaat konsumsi yang sebesar-besarnya 

dengan pengorbanan uang tertentu.

 Untuk memperoleh manfaat pertukaran secara optimal, 

maka kegiatan-kegiatan memproduksi, mendistribusikan 

dan mengkonsumsi produk dilakukan secara terencana, 

diorganisir, dan dikendalikan, baik dilakukan secara 

perorangan maupun melembaga.

 Organisasi muncul ketika individu-individu tidak mampu 

mencapai tujuannya secara perorangan (Huckzinsky dan 

Buchanan; 1991).

Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu 

merupakan alat bagi individu-individu yang bergabung di 

dalamnya untuk mencapai tujuan individual secara lebih 

efektif dan lebih efisien.



 Dengan meletakkan posisi bahwa organisasi koperasi 
adalah organisasi ekonomi, maka tujuan-tujuan yang 
ingin dicapai oleh orang-orang yang berada di dalamnya 
merupakan tujuan-tujuan ekonomi.

 Interaksi antar individu di dalam organisasi koperasi juga 
merupakan interaksi sosial dan karenanya anggapan 
bahw organisasi koperasi lebih tepat disebut sebagai 
organisasi sosio-ekonomi (Hanel; 1992).

Organisasi koperasi dapat didekati dengan berbagai 
disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, psikologi, 
ekonomi, politik, dan lain-lain.

 Hakikatnya, koperasi akan lahir pada saat kelompok 
individu menyadari bahwa terdapat satu atau sejumlah 
masalah yang tidak mungkin dapat dipecahkan secara 
efektif oleh tindakan individual, karena itu memerlukan 
tindakan korektif dengan cara membentuk koperasi.



2. PENYEBARAN ORGANISASI KOPERASI
 Organisasi Koperasi terdapat hampir di semua negara 

industri dan negara berkembang.

 Pada mulanya organisasi koperasi tumbuh di negara-negara 
industri di Eropa Barat, kemudian setelah adanya 
kolonialisme di beberapa negara di Asia, Afrika, dan 
Amerika Selatan, koperasi tumbuh di negara-negara 
tersebut.

 Banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai satu 
alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pemerintah 
dalam melaksanakan kebijakan pembangunan.

 Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 pada saat 
revolusi industri.

 Konsep pengembangan Koperasi mulai dimunculkan oleh 
Robert Owen (1791-1858) di Inggris, dan Charles Fourier 
(1772-1837) di Perancis.

 Pada tanggal 24 Oktober 1844 didirikan Koperasi 
Konsumen oleh 28 pekerja di Rochdale di Inggris, di mana 
mulai dibuatnya aturan dalam menjalan organisasi Koperasi.



 Koperasi di Rochdale tersebut membuka toko yang menyediakan 

barang-barang konsumsi sehari-hari, diusahakan sendiri dan untuk 

keperluan sendiri.

 Mereka juga menyusun aturan-aturan Koperasi yang kemudian 

dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Koperasi Rochdale:

1) Keanggotaan yang bersifat terbuka (opern membership and voluntary);

2) Pengawasan secara demokratis (democratic control);

3) Bunga yang terbatas atas modal (limited interest of capital);

4) Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (proportional 

distribution of surplus);

5) Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan 

secara tunai (trading in cash);

6) Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan aliran politik 

(political, racial, religious netrality);

7) Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, 

tidak rusak atau palsu (aduited doogs forbiden to sell);

8) Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan (promotion of 

education).



 Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale tersebut merupakan hasil 
pemikiran baru, rasional, dan menyebar serta berkembang sesuai 
dengan situasi dan kondisi di mana koperasi berkembang.

 Pada tahun 1870, Raiffeisen memprakarsasi berdirinya Koperasi 
petani yang bergerak pada pelayanan kredit untuk petani, 
pengadaan input pertanian dan pemasaran produk-produk hasil 
pertanian.

 Herman Schulze-Delitzch (1808-1883) adalah orang pertama yang 
berhasil mengembangkan sebuah organisasi koperasi bagi 
perintisan dan pengembangan secara bertahap pada organisasi 
kredit perkotaan.

 Schulze-Delitzsch menekankan prinsip menolong diri sendiri (self 
help), prinsip mengelola sendiri (self management), dan mengawasi 
sendiri (self control) yang dilakukan oleh para anggota merupakan 
sendi-sendi dasar organisasi Koperasi. 

 Sendi-sendir dasar tersebut dikembangkan menjadi prinsip identitas 
pada koperasi (identity principles) yang memberikan ciri khusus 
organisasi Koperasi (identity criterium) yang membedakan Koperasi 
dengan organisasi lainnya.



 Prinsip-prinsip terbaru yang dikembangkan ICA 
(berdasarkan ICA, No. 56 tahun 1995)

1) Keanggotan bersifat terbuka dan sukarela (voluntary and 
open membership)

2) Pengelolaan secara demokratis (democratic member 
control)

3) Partisipasi anggota dalam ekonomi (member economic 
particiaption)

4) Kebebasan dan otonomi (autonomy and independence)

5) Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan informasi 
(education, training and information)

6) Kerjasama antar Koperasi (cooperative among 
cooperatives)

7) Bekerja untuk kepentingan komunitas (concern for 
community)



 Prinsip-prinsip Koperasi berdasarkan Undang-Undang 

No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu :

1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5) Kemandirian

6) Pendidikan perkoperasian

7) Kerjasama antar Koperasi

Kedua prinsip terakhir (6 dan 7) merupakan prinsip pengembangan 

Koperasi.



 Dasawarsa pembangunan Koperasi (1970-1980) 
pemikiran-pemikiran kritis dan kontroversial mengenai 
Koperasi dan upaya-upaya mengkonsolidasi, 
mereorganisasi, dan meningkatkan pembangunan 
koperasi pedesaan serta menyusun strategi yang 
diterapkan untuk mendorong perkembangannya.

 Kritik yang diungkapkan Hannel (1989) :
1) Dampak terhadap pembangunan yang kurang atau sangat 

kurang dari organisasi Koperasi.

2) Jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi Koperasi 
sering kali dinilai tidak efisien dan tidak mengarah pada 
kebutuhan anggotanya.

3) Tingkat efisiensi perusahan-perusahaan Koperasi rendah.

4) Tingkat ofisialisasi yang seringkali terlalu tinggi pada koperasi-
koperasi 

5) Terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian bantuan 
pembangunan internasional dan khususnya kelemahan-
kelemahan pada strategi pembangunan pemerintah.



3. KONSEP TEORITIS DALAM ANALISIS KOPERASI

 Analisis pemecahan permasalahan perkoperasian dengan mempelajari 

esensi koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain yang 

bukan Koperasi, sehingga dapat ditetapkan berbagai kebijakan yang 

tidak menyimpang dari konsep Koperasi yang sebenarnya.

 Tujuan utama anggota koperasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (dalam arti ekonomi identik dengan pendapatan).

 Aspek ekonomi lebih dominan dalam pengembangan organisasi 

Koperasi dianding aspek lainnya.

 Menurut Emmanuel Kant : „tidak ada praktek yang berhasil baik tanpa 

teori yang baik‟.

 Fakta menunjukkan organisasi-organisasi Koperasi hanya mencakup 

satu bagian dari semua kegiatan ekonomi, dan Koperasi hanya akan 

hidup dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus.

 Dalam situasi khusus organisasi Koperasi mempunyai tingkat efisiensi 

yang lebih baik dibanding organisasi-organisasi lainnya.

 Kemudahan-kemudahan dan hak monopoli menyebabkan institusi 

Koperasi mampu menekan biaya, sehingga biaya rata-ratanya akan 

lebih rendah daripada biaya rata-rata organisasi lain.



4. ILMU EKONOMI DAN EKONOMI KOPERASI
 Berbicara tentang ekonomi Koperasi tidak terlepas dari konsep 

ekonomi dan Koperasi.

 Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidup.

 Koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai 
pemilik dan sekaligus pelanggan.

 Menurut Samuelson (1991); ilmu ekonomi adalah studi tentang 
perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang 
langka dalam memproduksi berbagai komoditas, untuk 
kemudahan menyalurkannya kepada berbagai individu dan 
kelompok yang ada dalam suatu masyarakat (produsen, 
pedagang, dan konsumen).

 Ilmu ekonomi membahas 3 (tiga) masalah pokok yang ada, yaitu 
;

1) Apa yang harus diproduksi (produksi)

2) Bagaimana barang-barang atau jasa-jasa harus dibuat atau 
dicipatakan (distribusi)

3) Untuk siapa barang-barang atau jasa-jasa diciptakan atau dibuat 
(konsumsi)



 Masalah kelangkaan menjadi dasar dari berlakunya ilmu ekonomi (dari 

sumber-sumber terbatas).

 Dasar pemikiran ilmu ekonomi untuk mengasumsikan manusia 

sebagai makhluk ekonomi, artinya dalam mengambil keputusan setiap 

manusia akan bertindak secara rasional untuk memilih alternatif yang 

paling baik.

 Konsepsi manusia dalam artian ekonomi bisa berarti manusia sebagai 

produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pedagang.

 Ketika jenis manusia tersebut mempunyai tujuan yang sama, yakni 

menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai kepuasan yang 

maksimal.

 Manusia dianggap sebagai makhluk yang rasional dalam mengambil 

keputusan.

 Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, 

sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang 

rasional akan berprinsip pada “Prinsip ekonomi”, yaitu menggunakan 

sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal.



 Prinsip ekonomi memberikan arah bagi manusia yang rasional 
tentang cara memilih berbagai alternatif yang dapat memuaskan 
kebutuhan hidup.

 Apabila dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai alternatif, 
Koperasi dapat memberikan manfaat paling besar dibandingkan 
dengan Korporasi, maka orang akan memilih Koperasi, begitu 
sebaliknya (baik untuk investasi, maupun dalam konsumsi).

 Dengan cara berpikir tersebut, Koperasi dibiarkan bersaing dengan 
jenis-jenis perusahaan lain dalam kegiatan ekonominya baik dalam 
pengadaan sumber-sumber produktif maupun dalam pemasaran 
hasil-hasil produksi.

 Keunggulan bersaing merupakan faktor penentu eksistensi 
Koperasi terutama di masa persaingan bebas sekarang ini.

 Keunggulan bersaing, bukan karena peranan pemerintah dalam 
mengembangkan Koperasi tetapi harus diperoleh melalui 
peningkatan efisiensi Koperasi.

 Keunggulan bersaing organisasi Koperasi, dapat dilihat dari 
tujuannya, yaitu profit motive dan non profit motive, dalam artian 
koperasi manfaat ekonomi dan manfaat sosial (non ekonomi).



 Jadi perbedaan pokok antara Koperasi dengan organisasi ekonomi lain 
adalah bahwa Koperasi adalah organisasi Ekonomi di mana anggota 
sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan (dual identity).

 Organisasi ekonomi lainnya (non Koperasi) adalah organisasi ekonomi 
yang dimiliki oleh anggotanya (pemodal), tetapi mereka bukan 
pelanggan dari organisasi ekonomi yang dibentuk.

 Ekonomi Koperasi menyoroti pola pengambilan keputusan anggota 
untuk tetap berada dalam Koperasi atau ke luar dari Koperasi atau 
anggota potensial untuk memasuki Koperasi atau berada di luar 
Koperasi.

 Dalam Koperasi terdapat dua pelaku utama yang berperan dalam 
pengambilan keputusan, yaitu anggota dan manajemen.

 Anggota Koperasi adalah pemilik dari badan usaha Koperasi sebagai 
pelaku pertama yang dapat melakukan pengambilan keputusan, dapat 
bertindak sebagai produsen, pedagang dan/atau sebagai konsumen.

 Pelaku kedua adalah manajemen, di mana pengambilan keputusan 
yang diambil berkaitan dengan keputusan strategis perusahaan 
Koperasi yang harus mendpat persetujuan anggota dalam Rapat 
Anggota.

 Manajemen organisasi Koperasi dapat melakukan pengambilan 
keputusan berdasarkan prinsip rasionalitas, di mana sebagai pihak 
yang bertanggung jawab dalam mengembangkan Koperasi.



 Secara prinsip manajemen Koperasi akan mengambil keputusan 
rasional untuk efisiensi, produktivitas, asal disetujui anggota dalam 
Rapat Anggota.

 Jadi ekonomi Koperasi berkaitan dengan calon anggota untuk masuk 
atau tidak ke dalam Koperasi, anggota untuk tetap tinggal atau keluar 
dari keanggotaan Koperasi. Juga berbagai keputusan yang diambil 
oleh manajemen organisasi Koperasi, dan berbagai kendala yang 
melingkupinya.

 Manajemen Koperasi lebih memfokuskan pada upaya pengelolaan 
keorganisasian, keuangan, keanggotaan dan personalia (personnel), 
pemasaran, administrasi dan akuntansi, serta produksi, dan distribusi.

 Ekonomi Koperasi memberikan gambaran pada pihan manajemen 
Koperasi mengenai cara yang terbaik dalam mengambil keputusan 
penting tentang pelayanan kepada anggota sehingga Koperasi dapat 
terus berkembang melalui peningkatan partisipasi anggota.

 Ekonomi Koperasi memberikan petunjuk mengenai variabel-variabel 
kritis yang perlu diperhatikan dalam memperoleh keunggulan bersaing 
dengan para pesaingnya.

 Dengan mempelajari ekonomi Kopeasi, dapat mengetahui mengenai 
analisis dari konsep-konsep yang tersusun dalam teori ekonomi dapat 
digunakan untuk menganalisis keunggulan Koperasi.



5. RUANG LINGKUP EKONOMI KOPERASI

 Ekonomi Koperasi membahas mengenai peranan Ilmu Ekonomi dalam 
mengembangkan Koperasi

 Pokok pembahasan berkaitan dengan ilmu ekonomi mikro dan ilmu 
ekonomi makro.

 Hal ini berkaitan dengan organisasi Koperasi sebagai badan usaha yang 
mempunyai tujuan ekonomi.

 Umumnya badan usaha, bertujuan untuk mencari keuntungan yang 
maksimal, sedangkan Koperasi selain memperoleh keuntungan 
utamanya adalah pelayanan kepada anggota secara optimal.

 Koperasi merupakan bagian dari sistem pasar, teori yang digunakan 
adalah keunggulan bersaing dalam mekanisme pasar (pasar persaingan 
sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna).

 Untuk melengkapi pembasan koperasi dalam sistem pasar, akan 
dibahas mengenai teori biaya transaksi.

 Ekonomi koperasi membahas mengenai kewirausahaan dalam Koperasi 
(kewirakoperasian) dan kebijakan-kebijakan Koperasi di Indonesia.

 Maju mundurnya Koperasi tergantung pada keputusan-keputusan yang 
diambil para wirausaha Koperasi, yaitu anggota dan manajemen.



II. KOPERASI DALAM ANALISIS 

ORGANISASIONAL KOMPARATIF

1. KONSEP KOPERASI

 Dalam memahami ekonomi Koperasi secara komprehensif 
diperlukan pemahaman definisi Koperasi yang sesuai dengan 
konsep-konsep ekonomi yang berlaku secara universal.

 Menurut Calvert (1959) Koperasi didefinisikan sebagai organisasi 
yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas 
dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

 Menurut Moh. Hatta ; Koperasi sebagai usaha bersama untuk 
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong 
menolong (self help).

 Untuk memahami arti Koperasi dapat digunakan 3 (tiga) 
pendekatan, yaitu ;

1) Pendekatan Legal atau Yuridis, yang mendefinisikan tentang pengertian 
Koperasi berdasarkan kepada peraturan atau undang-undang yang 
berlaku

2) Pendekatan Esensial, yang menjelaskan tentang Koperasi menurut 
esensinya sebagai bentuk kerja sama antar individu.

3) Pendekatan Nominal, yang menjelaskan tentang Koperasi secara 
variabelistik dan ciri-ciri mekanisme kerjanya, sebagai suatu sistem 
sosio-ekonomi yang dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk organisasi 
ekonomi lainnya.



 Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(di Indonesia), yaitu : Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi  dengan 
melandaskan kegiatannya  berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan”. 

 Menurut ICA; Koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan 
hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya 
dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan 
berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan 
lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus 
didasarkan prinsip-prinsip Koperasi.

 Menurut International Labor Organization (ILO) melalui Rekomendasi 
No. 127; Koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang, 
yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, 
melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara 
demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak 
jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, 
untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, di mana para 
anggota berperan secara aktif.



 Menurut Hannel, Dulfer, Chukwu dan Munkner; suatu organisasi 
ekonomi dapat disebut sebagai Koperasi apabila memenuhi empat 
kriteria pokok yaitu :

1) Didirikan oleh sekelompok individu karena memiliki paling sedikit ada 
satu kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama (disebut kelompok 
koperasi)

2) Menyelenggarakan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama 
melalui swadaya kelompok (disebut selfhelp-swadaya)

3) Sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dibentuk perusahaan 
Koperasi yang didirikan dan dikembangkan secara bersama-sama 
(disebut perusahaan Koperasi)

4) Tugas pokok perusahaan Koperasi adalah menyelenggarakan 
pelayanan-pelayanan barang/jasa yang menunjang peningkatan kondisi 
ekonomi rumah tangga anggota (disebut tugas mempromosikan 
anggota).

 Menurut Ropke (1985); Koperasi adalah organisasi bisnis yang para 
pemiliknya atau anggotanya adalah juga pelanggan utama 
perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas suatu 
Koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang 
membedakan unit usaha Koperasi dari unit usaha yang lainnya.



Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio 

EkonomiEkonomi

NON ANGGOTA

Perusahaan Koperasi

Pesaing Koperasi

ANGGOTA

PASAR

PERUSAHAAN/

RT ANGGOTA

KELOMPOK KOPERASI



 Menurut Herman Soewardi (1986;5) bahwa koperasi dapat dilihat dari dua 
aspek, yaitu; aspek makro yang merupakan sistem ekonomi 
koperasi sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 
1945 hasil amandemen keempat pasal 33 dan aspek mikro yang 
merupakan koperasi sebagai badan usaha.

 Menurut Ibnoe Soedjono (1993; 5), bahwa :“Bahwa di Indonesia 
Koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu (1) sebagai alat perjuangan 
konstitusi untuk membangun perekonomian berdasarkan demokrasi 
ekonomi dengan Koperasi sebagai soko gurunya; dan (2) sebagai 
wadah dan alat-alat anggota untuk memajukan dan memenuhi 
kepentingan mereka dalam upaya mensejahterakan anggota”

 Jadi Koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada di dalam 
lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang 
memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang 
merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan 
tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang 
dilaksanakan secara bersama.

 Dalam organisasi terdapat tiga unsur utama yaitu kolektivitas, 
solidaritas dan effort.



PERBEDAAN KOPERASI DAN BUKAN KOPERASI

KOMPONEN KOPERASI PERUSAHAAN 

KONVENSIONAL

ANGGOTA Keanggotaan terbuka untuk semua 

pemakai. Modal awal yang 

dimasukkan minimal, kemudian dapat 

ditambahkan sesuai dengan 

pemanfaatan pelayanan

Keanggotaan terbuka untuk 

para pemakai modal tertentu. 

Pemilik yang ada hanya 

menambah jumlah anggota 

sebanyak penanam modal 

baru (melalui penjualan 

saham)

PEMILIK Pemakai adalah pemilik Penanam modal adalah 

pemilik.

PENAWASAN Pengawasan berada pada anggota 

atas dasar hal yang sama.

Terikat pada penanam modal 

sebanding dengan modal 

yang ditanamkan.

KEMANFAATAN Anggota/pemakai memperoleh 

kemanfaatannya sebanding dengan 

jasa yang disediakan Koperasi. 

Tingkat bunga atas modal terbatas.

Penannam modal 

memperoleh bagian laba 

sebagai hasil dari modal yang 

ditanamkannya, sebanding 

dengan modal yang 

ditanamkannya.



2. TUJUAN KOPERASI

 Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI dalam pidato Hari 
Koperasi pertama tanggal 12 Juli 1951 bahwa koperasi mempunyai 
tugas dalam meningkatkan kemakmuran dilihat dari tempat, waktu, 
dan keadaan, yaitu : “(1) Memperbanyak produksi, terutama 
produksi barang makanan dan barang kerajinan dan pertukaran 
yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat kita dalam rumah 
tangganya; (2) Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat; 
(3) Memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat; (4) 
Memperbaiki harga, yang menguntungkan bagi masyarakat; (5) 
Menyingkirkan penghisapan dari lintah darat; (6) Memperkuat 
pemanduan kapital; (7) Memelihara lumbung simpanan padi atau 
mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung 
desa”.

 Norma dan kaidah tersebut dalam UU tersebut lebih tegas 
dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesi sebagai:

1) Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2) Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat.

3) Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 
dan ketahanan perekonomian nasional, dan

4) Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi.


