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 Menurut UU Koperasi Karakteristik Koperasi ada 3 :

 Pandangan Politik 

Koperasi sbg alat pemersatu u/menghimpun semua warga dgn tdk 
memandang suku,agama,gol. & aliran politik u/bekerjasama dlm 
mencapai cita2 bersama.Setiap anggota pny hak&kewajiban yg 
sama,duduk berdampingan scr damai.

 Pandangan Ekonomi

Koperasi sbg lembaga ekonomi yg dpt menghimpun modal dr 
anggota yg jmlhnya relatif kecil kmdn mjd bsr & pny usaha yg 
luas u/kepentingan anggotanya.Koperasi pny kesatuan 
pandangan & konsolidasi dlm usaha ekonomi yg efektif&efisien 
dgn memberi keuntungan u/anggotanya yaitu dgn menyediakan 
keb.anggota dgn hrg yg lbh rendah u/mengurangi monopoli.

 Pandangan Sosial 

Koperasi sbg tempat menjalin hub.sosial,yaitu hub.antar individu 
dgn azas kekeluargaan,tdk mengejar keuntungan semata,lbh 
mengutamakan melindungi anggota dr mslh 
ekonomi,demokratis,hub.kerja yg harmonis,setia 
kawan,kekeluargaan & mewujudkan hsl kerja nyata.



Tujuan Koperasi :

 Tujuan Khusus :

 Memenuhi kebutuhan anggotanya,yaitu dgn menyediakan 
brg2 kebutuhan dgn harga yg lbh rendah dr harga pasar

 Menyediakan kesempatan kerja yg luas bg anggotanya

 Meningkatkan pendapatan anggotanya dgn jln meningkatkan 
produksi & memperluas usaha

 Memperpendek arus pemasaran & menghemat biaya 
pengangkutan sarana produksi

 Mendidik anggotanya utk berhemat & menabung di koperasi

 Sbg media pendidikan bg anggotanya dlm hal demokrasi 
ekonomi

 Menyebarluaskan hsl2 pembangunan & meningkatkan 
partisipasi anggotanya dlm pendidikan.



• Tujuan Umum (Pasal 3 UU No.25/1992) : 

Memajukan kesejahteraan anggota pd 
khususnya & masy.pd umumnya serta ikut 
membangun tatanan perekonomian nasional 
dlm rangka mewujudkan masy.yg 
maju,adil,makmur berlandaskan Pancasila & 
UUD’45.



Fungsi & Peran Koperasi Mnrt Psl.4 
UU No.25/1992

• Membangun & mengembangkan potensi & 
kemampuan ekonomi anggotanya pd khususnya & 
masy.pd umumnya utk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi & sosial.

• Berperan serta scr aktif dlm upaya mempertinggi 
kualitas kehidupan manusia & masy.

• Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dsr 
kekuatan & ketahanan perekonomian nasional dgn 
koperasi sbg soko gurunya.

• Berusaha utk mewujudkan & mengembangkan 
perekonomian nasional yg mrp usaha bersama atas 
azas kekeluargaan & demokrasi ekonomi.



Prinsip Dasar Koperasi :
 Adanya kegiatan saling membantu baik scr perorangan /bersama-

sama.

 Mengutamakan kepentingan anggota

 Identitas koperasi hrs jelas

 Adanya manajemen & kontrol yg demokratis

 Efisiensi ekonomi. Bahwa tujuan koperasi utk meringankan beban 
anggota maka hrs keg.koperasi hrs efektif & efisien.

 Koperasi menganut unsur kebebasan, krn keanggotaannya bersifat 
sukarela & tdk ada paksaan msk/keluar koperasi.

 Hak otonomi anggota melalui rapat anggota berhak 
menentukan/merubah AD/ART Koperasi,pengurus & bdn pengawas 
koperasi.

 Prinsip keadilan. SHU hrs dibagi scr adil kpd anggota & pengurus 
koperasi sesuai jasanya kpd koperasi.

 Sifat keanggotaan koperasi bersifat terbuka,tdk memandang 
suku,agama/aliran politik.

 Dana cadangan yg sdh terkumpul tdk dibagikan kpd anggota tp mjd 
tambahan modal usaha koperasi.

 Peningkatan pendidikan para anggota & pengurus koperasi utk 
meningkatkan pengetahuan & ketrampilan.



Perbedaan Koperasi 

& Gotong Royong

Koperasi Gotong-Royong

1. Keanggotaan bersifat formal

2. Bekerja u/jangka waktu 

lama & terprogram

3. Bergerak di bid.ekonomi

4. Terikat UU Negara & 

peraturan Koperasi

5. Mengenal keanggotaan yg 

pasti

6. Pertolongan diutamakan 

u/anggota formal koperasi

1. Keanggotaan bersifat 

insidental, tdk tercatat dlm 

buku

2. Bekerja scr insidental mnrt 

kebutuhan & sementara

3. Tdk terbatas pd soal ekonomi

4. Terikat oleh adat & norma 

masy.

5. Tdk mengenal keanggotaan, 

yg diutamakan adlh kewajiban

6. Pertolongan diutamakan 

u/kepentingan umum



Perbedaan Koperasi 

& Badan Usaha Lain (PT)

Koperasi PT

1. Merupakan kumpulan org

2. Hak suara terbatas pd 

anggota bkn jumlah uang yg 

ditanam

3. Tdk mengajar 

keuntungan,berusaha 

mencukupi keb.anggota

4. Jumlah modal berubah-ubah 

& tergantung jumlah 

anggota

5. Pengawasan dilakukan 

anggota 

1. Merupakan kumpulan modal 

(saham)

2. Hak suara mnrt jmlh saham yg 

dimiliki

3. Mengejar keuntungan yg 

sebesar2nya

4. Jumlah modal tetap, ditentukan 

modal saham

5. Pengawasan dilakukan 

penanam modal



Ruang Lingkup Kegiatan 
Koperasi

• Lingkup Kegiatan Mikro
Scr mikro menunjukkan hub.timbal balik antara 

koperasi dgn pelaku ekonomi di tk.lokal. Koperasi 
menyediakan keb. bagi anggotanya & mengadakan 
kerjasama dgn para pelaku ekonomi.

• Lingkup Kegiatan Makro
Scr makro, keg.koperasi berkaitan dgn sektor lain 

dgn menerima input dr sektor lain dan 
menghasilkan output yg diterima oleh masyarakat.



Skema Kegiatan Mikro Koperasi

Koperasi

Agen

Pasar Umum
Pabrik

Jasa Bank dll. Masyarakat

Distributor Grosir



Skema Kegiatan Makro Koperasi

Koperasi

Industri

Jasa Angkutan

Agribisnis

Tambang/Galian

Konsumsi/Rtg

Perdagangan


