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Catatan: 
- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 
disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 
Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 
- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 
didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 
konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. 
- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 
oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

KOPERASI (Pertemuan 3) 

Tujuan belajar Setelah  mengikuti  kegiatan   pembelajaran melalui pendekatan saintifik 
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, 
peserta didik dapat Mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian 
Indonesia dan peserta didik dapat mengimplementasikan pengelolaan 
koperasi di sekolah dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi 
dan bekerja sama 

Materi/topik  Koperasi 
Mata Pelajaran 
Kelas 

Ekonomi 
(Kelas 10/SMA)  

Alat/media WAG Kelas, WAG kelompok siswa 
Bahan/materi Video dan infografis tentang Koperasi 

● Fungsi dan peran koperasi 
● Jenis usaha koperasi 
● Perangkat organisasi koperasi  
● Sumber permodalan Koperasi 

Penilaian 1. Keaktifan partisipasi  
2. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh 
3. Produk berupa portofolio dan artikel tentang penerapan manajemen  

  

 

Alokasi Waktu Langkah dan Penjelasan Instruksi Teks WA 

Sessi 1 
10 – 15 menit  
 

Pendahuluan 
Mode: Hadir bersamaan (synchronous) 
 
GURU: Menyapa kelas dan melakukan 
presensi online. Guru mencatat siswa 
yang belum „hadir“ di WAG kelas. 
Tujuan pencatatan ini bukan untuk 
menghukum atau menyatakan siswa 
„membolos“ atau tidak hadir tanpa 
izin (karena tidak semua siswa 
memiliki akses internet atau 
smartphone). Tujuannya adalah untuk 
mencari cara agar para siswa yang 
tidak hadir tersebut bisa mengakses 
materi dan pengalaman belajar. Guru 

Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita 
semua. Kita semua masih dalam suasana dimana wabah 
Corona masih menjadi pandemi berskala dunia dan 
Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih 
bagi yang sudah hadir tepat waktu di WAG kelas kita. 
  
Sebelum kita mulai, mari kita cek siapa saja yang sudah 
masuk dan hadir dalam WAG kelas saat ini. Minta tolong 
masing-masing mengisi daftar hadir online untuk 
menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk belajar. 
Jika ada yang belum hadir, apakah ada yang punya 
informasi siapa dan mengapa? Apakah ada yang bisa 
membantu untuk mengajaknya ikut hadir?  
 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
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bisa menggunakan skrip yang 
disediakan di bawah.  
 
Guru meminta siswa menunjukkan 
kehadiran dengan mengisi daftar hadir 
secara online. Guru lalu mengucapkan 
terima kasih pada siswa yang sudah 
mengisi daftar hadir.  
 
SISWA: Mengisi daftar hadir online di 
WAG kelas dan terus memantaunya; 
membantu guru untuk 
mengidentifikasi rekan sekelas yang 
masih offline; membantu guru 
mencarikan teman yang masih offline 
agar masuk dan memantau WAG 
kelas.  
 
Murid juga diharapkan memberikan 
respon terhadap permintaan guru. 

 

Terima kasih banyak kalian telah mengisi daftar hadir 
online. Gurumu senang kalian hari ini masih tetap 
semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun dalam 
situasi sesulit saat ini.  
 
Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang 
Koperasi (Tujuan, ciri-ciri dan prinsip-prinsip koperasi) 
di pertemuan kedua. Terima kasih untuk tugas-tugas 
yang sudah dikerjakan. Guru kelasmu pasti sangat 
menghargai kerja keras kalian.  
 
Sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, 
gurumu ingin juga mengetahui pendapat kalian tentang 
materi pembelajaran kita kemarin, apakah ada masukan 
atau saran buat gurumu? 
 
Silakan sampaikan kepda guru kelasmu  minta 
perwakilan saja tulis di WAG dengan menuliskan nama! 
 

15 - 25 menit  GURU: Menjelaskan kepada siswa 
bahwa pada sesi ini  mereka akan 
melanjutkan belajar mengenai 
Koperasi yaitu fungsi dan peran 
koperasi, jenis usaha koperasi, 
perangkat organisasi koperasi dan 
sumber permodalan koperasi. 
 
Guru membagi siswa dalam kelompok, 
mengajukan pertanyaan diskusi, dan 
memberikan siswa waktu untuk 
berdiskusi.  Waktu yang diberikan 
untuk diskusi adalah 45 menit. Selama 
siswa melakukan diskusi, guru tetap 
stand by untuk menjawab pertanyaan 
atau klarifikasi dari perwakilan 
kelompok.  
Setelah waktu 45 menit berlalu, guru 
mempersilakan siswa untuk 
melakukan presentasi kelompok.  
SISWA: Menyimak dan mengajukan 
pertanyaan bila ada hal yang kurang 
jelas terkait tugas kelompok.  
Membuat WA group kelompok untuk 
diskusi tugas yang diberikan. Bila ada 
pertanyaan yang ingin diajukan 
sepanjang kegiatan diskusi, maka 
siswa dapat mengajukan langsung 
kepada Guru melalui WA kelas.  
 
 
   
 

Pada sesi berikut ini kita akan melanjutkan materi 
belajar masih tentang koperasi Cuma hari ini mengenai 
Fungsi dan peran koperasi, Jenis-jenis usaha koperasi,  
Perangkat organisasi koperasi dan sumber permodalan 
koperasi.   
 
Untuk memudahkan memahami materi ini, maka kalian 
akan berdiskusi  dalam kelompok yang sudah ditentukan 
pada pertemuan kedua.   
Pertanyaan yang perlu dicari jawabannya dalam diskusi 
kali ini adalah:  
a. Siapakah yang sudah memahami apa itu fungsi dan 

peran koperasi?  
b. Apa saja yang kalian ketehui jenis-jenis usaha 

koperasi! 
c. Sebutkan perangkat organisasi koperasi? 
d. Dari mana sajakah sumber permodalan koperasi  
 
Untuk menjawab permasalahan tersebut sekarang kalian 
Perhatikan materi berikut ini dengan cara mengklik 
tautan di bawa ini 
  
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-
ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-
kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/ 
 
Apakah ada pertanyaan terkait tugas ini?  Bila tidak ada 
yang bertanya maka guru kelasmu me berikan waktu 
kepada kalian untuk membuat resume dari materi 
tersebut dan diskusikan dalam kelompok masing-masing.  
Saat kalian diskusi kelompok, gurumu  akan stand by, 
sehingga bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan 

https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
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langsung menuliskan pertanyaan tersebut dalam WA 
group kita.  
 
Setelah waktu 45 menit berlalu.  
Terima kasih banyak untuk partisipasi kalian semua 
dalam diskusi. Sekarang saya minta perwakilan setiap 
kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dalam 
bentuk power point.  
 
Setelah perwakilan kelompok menyampaikan hasil, maka 
kelompok lain dipersilakan mengajukan pertanyaan. 
Waktu untuk setiap kelompok adalah kurang lebih 5 
menit.  
 
Setelah tanya jawab selesai.  
Terima kasih banyak, gurumu senang sekali dengan 
partisipasi aktif kalian dalam group ini.  
 

90 Menit GURU:  Memberikan tugas kepada 
siswa untuk mempelajari infografis 
dan menyaksikan video tentang fungsi 
dan peran koperasi dan perangkat 
organisasi koperasi.  
 
Setelah selesai siswa diminta 
menyampaikan pendapatnya melalui 
diskusi kelas  
 
SISWA: Menyimak/membaca instruksi, 
kemudian mengajukan pertanyaan 
klarifikasi dan menyelesaikan tugas 
yang diberikan 
Siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi 
kelas.  
 
 
 
 
GURU:  Memberikan tugas kepada 
siswa untuk mempelajari video 
tentang tujuan koperasi, ciri-ciri dan 
prinsip-prinsip koperasi.  
 
 
GURU : memberikan apresiasi atas apa 
yang telah dilakukan oleh siswa dalam 
melaksanakan tugas 

Pada sesi berikut ini, guru kelasmu mengajak kalian 
untuk memperhatikan video dan materi di bawah ini, 
kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaanya! 
 
Tautan materi adalah sebagai berikut:  
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-
dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-
april-2020-2/aktivitas/materi/ 
 
Waktu yang diberikan adalah 15 menit.  
Setelah 15 menit berlalu.    
 
Gurumu berharap kalian belajar banyak hal dari link 
materi yang diberikan, dan memahami tentang jenis-
jenis usaha koperasi.  
Silakan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan 
yang diperoleh melalui video. Guru kelasmu 
memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 
memberikan jawaban yang sekiranya belum disampaikan 
oleh rekan siswa lainnya.  
Gurumu memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan kepada siswa lain,  ataupun 
kepada siswa lain.  
 
Guru kelasmu meng ucapkan terima kasih atas respon 
dan antusias yang kalian ungkapkan baik dalam bentuk 
pertanyaan, masukan maupun dalam mengerjakan 
tugas-tugas baik individu maupun kelompok.  

15 menit PENUTUP 
Guru: Memberikan apresiasi atas kerja 
keras siswa dan hasil karya mereka.  
Memberikan evaluasi umum tentang 
tugas yang dikerjakan siswa, dan minta 
beberapa siswa untuk memberikan 
tanggapan atas materi yang dibahas 

Luar biasa partisipasi kalian. Guru kelasmu telah 
membaca tugas-tugas yang kalian kirim melalui email 
dan merasa bangga sekali dengan upaya yang kalian 
lakukan. 
Semoga kalian menikmati pembelajaran hari ini, seperti 
gurumu juga menikmatinya.  
 

https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-kamis-2-april-2020-2/aktivitas/materi/
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pada hari ini dan diakhiri dengan 
memberikan tugas soal-soal secara 
online.  
 
Siswa: Menyimak penjelasan guru, 
mengajukan dan atau menjawab 
pertanyaan.  
Menceritakan hasil refleksi diri 
terhadap tugas yang diberikan.  
Mengekspresikan perasaan nya 
terhadap proses pembelajaran melalui 
emoticon yang dikirim dalam WA 
kelas.  

Apakah ada hal yang ingin ditanyakan?  
Proses tanya jawab.  
Guru kelasmu  mempersilakan beberapa orang siswa 
untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai evaluasi 
akhir setelah membahas materi hari ini : 
1. Apakah fungsi dan peran koperasi itu sebenarnya? 

2. Sebutkan jenis usaha koperasi! 

3. Sebutkan perangkat organisasi kopersi! 

4. Sebutkan dan jelaskan sumber permodalan koperasi! 

Setelah selesai, guru mengucapkan terima kasih dan juga 
perasaan bangga dan bahagia atas partisipasi siswa, 
serta menyampaikan pesan untuk menjaga komitmen 
yang telah dibangun dan tetap menjaga kesehatan serta 
melindungi diri dan mengikuti anjuran pemerintah untuk 
mencegah wabah yang sedang melanda negeri kita ini 
sehingga kita tetap aman. Semoga Tuhan selalu 
melinduni kita semua amiin. 
 

 

 

 

 
 
 

KOPERASI 
A. KOPERASI 

1. Sejarah Perkembangan Koperasi 
Kapankah koperasi Indonesia pertama kali berdiri? Berikut kita pelajari sejarah singkat 

berdirinya koperasi. Pada tahun 1896, seorang Patih Purwokerto yang bernama Raden Ngabei 
Aria Wiriaatmadja mulai mendirikan koperasi di Leuwiliang. Saat itu, koperasi tersebut didirikan 
dengan tujuan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas 
dari utang. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama “De 
Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” yang berarti “Bank Simpan 
Pinjam para Priyayi Purwokerto”. Modal koperasi simpan-pinjam selain uang beliau sendiri, 
juga uang kas masjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak 
boleh, maka uang kas masjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.  

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode 
asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Saat cuti ke Eropa, beliau mempelajari cara 
kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-
Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah kembali dari 
cuti, beliau mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria 
Wiriatmadja. Dengan demikian, pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 
yang selanjutnya berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Tokoh nasional 
yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia 
yang pertama, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi, 
gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya 
yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. 

2. Pengertian Koperasi 
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Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1, Koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a.  Merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan 

usaha lainnya 

b.  Beranggotakan orang seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari 

kumpulan orang bukan kumpulan modal 

c.  Beranggotakan badan hukum koperasi artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan 

hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar/luas 

d.  Kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, berarti dalam menjalankan aktivitasnya 

berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada pasal 5 UU nomor 25 

tahun 1992 

e.  Gerakan ekonomi rakyat, artinya bahwa koperasi mengembangkan ekonomi rakyat 

banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan 

f.  Asas kekeluargaan, berarti bahwa koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran 

berpribadi, sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya  

 
 

3. Landasan dan Asas Koperasi  
Berdasarkan BAB II UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Landasan idiil Koperasi 

adaah Pancasila dan landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran 
berpribadi.  Adapun Asas koperasi adalah kekeluargaan, yang berarti Koperasi dalam 
melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran orang-perseorangan. 

 
4. Tujuan Koperasi 

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Tujuan koperasi 

adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan dan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.” 

 
5.  Ciri-ciri Koperasi 

Ciri-ciri Koperasi dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan pemilikannya, Koperasi mempunyai ciri-ciri : 

a)  Koperasi adalah miliki orang seorang dan badan hukum koperasi 
b) Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan oleh anggota melalui rapat 

anggota 
c) Rapat anggota merupakan kekuassan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi 
d) Pengelolaan koperasi dan usahanya sehari-hari merupakan tanggung jawab 

pengurus 
e) Semua kewajiban dan resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab para anggota. 
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f) Mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat anggota, Pengurus dan 
Pengawas. 

2. Berdasarkan Fungsinya. Koperasi nemiliki ciri-ciri : 
a) Sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat  
b) Sebagai tulang punggung perekonomian negara  
c) Sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian masyarakat dan. negara 
d) Sebagai lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya 
e) Sebagai lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam 

masyarakat 
f) Sebagai partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di 

bidang ekonomi dan koperasi. 
 

3. Berdasarkan Permodalannya, Koperasi memiliki ciri-ciri : 
a) Modal koperasi berasal dari anggota, baik orang seorang atau badan hukum 

koperasi 
b) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

 
6. Prinsip-Prinsip Koperasi  

Dalam  UU  Nomor  25  Tahun  1992  Pasal  5  disebutkan  bahwa dalam  pelaksanaannya,  
sebuah  koperasi  harus  melaksanakan prinsip koperasi. Prinsip koperasi di antaranya sebagai 
berikut. 
a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 
b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. 
b. Sisa  hasil  usaha  yang  merupakan  keuntungan  dari  usaha yang  dilakukan  dibagi  

berdasarkan  besarnya  jasa  masing- masing anggota. 
c. Modal diberi balas jasa secara terbatas.  
d. Koperasi bersifat mandiri/kemandirian 

 
7. Fungsi dan Peran Koperasi 

Dalam Bab III, Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran 
koperasi, antana lain : 
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 mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat 
dan manusia 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya 

b. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi 

 

8. Jenis-jenis Koperasi 
Dalam perkembangannya koperasi bergerak di berbagai bidang, sehingga koperasi terdiri 

dari beberapa Jenis yaitu: 

1) Koperasi konsumsi; menyelenggarakan  kegiatan  usaha pelayanan di bidang 
penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. 

2) Koperasi produksi; menyelenggarakan  kegiatan  usaha pelayanan di bidang 
pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada 
Anggota dan non-Anggota. 

3) Koperasi jasa; menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam 
yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. 

4) Koperasi Simpan Pinjam ; menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya 
usaha yang melayani Anggota. 
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5) Koperasi Serba Usaha ; menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi, perdagangan, 
simpan pinjam dan jasa 

 
 
B.   PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI DAN SUMBER MODAL KOPERASI 
 

1.   Perangkat Organisasi Koperasi 

Dalam Bab VI Pasal 21 sampai dengan pasal 40 tentang Perangkat Organisasi menurut UU nomor 

25 tahun 1992, disebutkan bahwa Perangkat organisasi koperasi terdiri dari : 

a. Rapat anggota. 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuassan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota 

menetapkan : 

a) Anggaran dasar 
b) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi 
c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas 
d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan 

laporan keuangan 
e) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya 
f) Pembagian sisa hasil usaha 
g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi  
 
Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila 

tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan suara terbanyak. Dan dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota 

mempunyai hak satu suara. Pemungutan suara yang dimaksud dilakukan oleh hanya anggota 

yang hadir. 

Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan 

mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang. Maksudnya 

adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap Koperasi 

Anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya. 

 

        b. Pengurus. 

Menurut Pasal 29 UU nomor 25 tahun 1992 tentang Pengurus, ditetapkan sebagai berikut : 

a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat anggota 
b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Repat Anggota 
c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta 

pendirian 
d) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Anggota Pengurus yang telah habis 

masa jabatannya dapat dipilih kembali 
e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam 

anggaran dasar. 
 

Sedangkan dalam pasal 30 disebutkan bahwa : 
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a) Pengurus bertugas : 

- mengelola koperasi dan usahanya 

- mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggsuran 

pendapatan dan belanja koperasi 

- menyelenggarakan Rapat Anggota 

- mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

- menyelenggarakan pembukuan keuangan dn inventaris secara tertib 

- memelihara daftar buku anggota dan pengurus 

b)     Pengurus berwenang 

- mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan 

- memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota 

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar 

- melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai 

dengan tanggung jawabnya dan Keputusan Rapat Anggota 

        c. Pengawas 

Dalam pasal 38 UU nomor 25 tahun 1992 tentang Pengawas, ditetapkan sebagai berikut : 
a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota 
b) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota 
c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar 
Selanjutnya dalam pasal 39, ditetapkan bahwa : 
a) Pengawas bertugas 

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan 
koperasi 

- membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya 
b) Pengawas berwenang 

- meneliti catatan yang ada pada Koperasi 
- mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 

c) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 

 

2.    Sumber Permodalan Koperasi 

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 41, bahwa modal koperasi 

terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. 

a. Modal sendiri koperasi berasal dari : 

- Simpanan pokok adalah sejumlab uang yang sama banyaknya 

yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi 

- Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib 

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu 

- Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, dengan tujuan 

untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan 

- Hibah atau Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal 

sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan 
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        b. Modal pinjaman dapat berasal dari 

- Anggota, yang berupa simpanan sukarela 

- Koperasi lainnya dan atau anggotanya 

- Bank dan lembaga keuangan lainnya 

- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

- Sumbar lainnya yang sah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   


