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Definisi Koperasi

Hatta, 1954

Koperasi didirikan sbg persekutuan kaum yg lemah, utk

membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan 

hidupnya dgn ongkos yg semurah-murahnya, itulah yg

dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, 

bukan keuntungan.

ILO, 1966

Koperasi adl suatu prkmplan org, biasanya yg mmliki

kmmpuan ekonomi trbts, yg mlalui suatu bntk orgnsi

prshaan yg diawasi scr dmkrtis, msg2 mmbrkn smbangan

yg setara trhdp modal yg diprlukan, & brsdia mnanggung 

resiko srta mnrima imblan yg sesuai dgn usaha yg mrk

lakukan



Pengertian Koperasi di Indonesia

Pasal 1 UU No.25/1992

Badan usaha yg branggotakan org

seorg atau badan hukum koperasi

dgn mlndaskan kegtnya brdsrkn

prinsip koperasi skligus sbg grkan

ekonomi rakyat yg brdsr atas asas

kekeluargaan

Tujuan Koperasi

Pasal 3 UU No.25/1992

Koperasi br7an mmjukan ksjhteraan

anggota khussnya & masy umumnya

serta ikut mmbangun tatanan

perekonomian nasional dlm rangka

mwujudkan masy yg adil & makmur

berlandaskan pancasila & uud 45



Koperasi didirikan  :

•Adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya

•Kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan

•Kesukarelaan dan keterbukaan

•Menjunjung tinggi asas demokrasi

•Utk mningktkn ksejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan

•Melakukan usaha dan kegiatan di bidang yg dpt memnuhi kbthn bersama

para anggotanya.

•Gerakn eknomi rakyat yg brdsr atas asas kkluargaan bkn prkmpulan modal

•Utk memenuhi kbthn dan mngktkn ksjhtraan anggotanya

•Selain branggotakan org2 jg dpt branggotakan badan2 hukum koperasi

•Bagian tak terpisahkan dr perjuangan membangun sistem perekonomian 

sbg usaha bersma brdsr atas asas kekeluargaan



Sejarah Koperasi Di Eropa

- Pertengahan abad 19  Revolusi Industri

 Monopoli & Kapitalisme

- Muncul pemikiran dari tokoh2 Rochdale, Inggris 
dipimpin Charles Howard u/ mendirikan

usaha pertokoan

- Koperasi konsumsi Rochdale, Inggris (1884)
Gerakan Koperasi Modern I



Koperasi di Eropa

Inggris 

Abad ke-19 :
Koperasi konsumsi Rochdale, Inggris (1884)

1852, berdiri 100 koperasi konsumsi

1862, bersatu mjd Pusat Koperasi Pembelian (The Cooperative Wholesale Society
(CWS)

1945, CWS memiliki 200 pabrik & t4 usaha dgn 9000 pekerja, perputaran

Modal 55000 poundsterling

1950, anggota koperasi mjd 11 juta dari sekitar 50 juta penduduk inggris

Prinsip2 dasar koperasinya : keangg.terbuka,demokratis,ada SHU,brg2 yg dijual 

sesuai hrg pasar.



Koperasi di Eropa

Perancis 

Charles Fourier (1722-1837), Louis Blanc(1811-1882), Ferdinand Lasalle

Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Federation Nationale Dess

Cooperative de Consommation), 476 buah koperasi.

Anggota 3460000 org, 9900 toko, perputaran modal 3600 milyar franc/thn



Koperasi di Eropa

Jerman

1848, F.W Raiffeisen, menganjurkan petani utk menyatukan diri dalam

perkumpulan simpan pinjam

1868 (Raiffeisen meninggal), 425 buah berdiri koperasi kredit pedesaan

Herman Schulze (hakim), 1849  koperasi simpan pinjam



Koperasi di AS

Prinsip2 ala Rochdale dikenal thn 1860, pertumbuhan pesat mulai thn 1880

1908, Rosevelt mengemukakan bahwa kebutuhan utama masyarakat pedesaan

Utk mempersatukan usahanya

1913, mengirim perwakilan ke eropa utk mempelajari pola permodalan, sistem

produksi dan sistem khdupn pedesaan yg diselenggarakan oleh Koperasi2

Pertanian di Eropa

Periode 1909 – 1921, 52 % efektif



Koperasi di Asia

Jepang 

1900, Kaisar Meiji : berdiri koperasi industri kerajinan dgn prinsip rochdale

1920-1930 : berkembang & maju pesat terutama koperasi pertanian



Koperasi di Asia

Korea 

Mulai awal abad ke-20

Koperasi kredit pedesaan 1907

1936, koperasi kerajinan dan koperasi pertanian

1956, kop kredit pedesaan mjd bank pertanian korea

1957, koperasi pertanian menjadi simpan pinjam

1961, UU koptan, bank pertanian korea dan koptan bergabung mjd Gabungan
Koperasi Pertanian Nasional (National Agricultural Cooperative Federation)

NACF.



Koperasi di Indonesia

Zaman Belanda 

Abad ke-19, 1895 : R. Aria Wiriadmaja : pelopor sebuah bank desa
(Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank) rumah gadai,lumbung desa

Budi Utomo (1908) : Koperasi Rumah Tangga
1913, Serikat Dagang Islam (koperasi industri kecil dan kerajinan)

Peraturan Koperasi I : No.431/1915

Panitia Koperasi Dr.J.H Boeke, 1920  mjd peraturan No.91/1927

The Studi Club, 1928 memelopori koperasi sbg alat perjuangan bangsa

1939, mencapai 1712



Koperasi di Indonesia

Zaman Jepang 

Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 Pasal 2 menyatakan dalam 

mendirikan koperasi hrs mndpt pers7an pemrnth st4.

Model koperasi dgn nama Kumiai  sbg pengumpul brg2 logistik u/perang
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