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Pertanyaan Yang Sering Dilontarkan 

    
 

 

PERTANYAAN YANG SERING DILONTARKAN 
 

SIAPA YANG DAPAT MENJADI ANGGOTA KOPERASI? – Kalau Anda seorang 
warganegara Indonesia dan cukup umur, Anda dapat menjadi anggota koperasi 
asalkan Anda memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran 
rumahtangga koperasi.  

 
Direksi menyerahkan permohonan keanggotaan. 

 
Seorang anggota dapat melaksanakan hak-haknya sebagai seorang anggota setelah 
membayar iuran anggota dan simpanan pokok di koperasi. 

 
APA SAJA JENIS KEANGGOTAAN YANG ADA DALAM SEBUAH 
KOPERASI? – Koperasi mempunyai dua jenis keanggotaan: anggota biasa dan 
anggota istimewa. 

 
Anggota biasa mempunyai semua hak dan hak khusus keanggotaan yang 
ditetapkan dalam aturan-aturan dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. 

 
Anggota istimewa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan atau mendapatkan 
suara dan hanya diberi hak serta hak khusus berdasarkan ketentuan anggaran 
rumah tangga. 

 
BERAPA JUMLAH ANGGOTA MINIMUM DALAM SEBUAH KOPERASI? – 
Sebuah kelompok yang terdiri atas dua puluh orang yang cukup umur dengan 
kesamaan aspirasi, dan warganegara Indonesia, dapat membentuk sebuah koperasi. 

 
DAPATKAN PEJABAT ATAU PEGAWAI NEGERI BERGABUNG DENGAN 
SEBUAH KOPERASI? -  Ya, dengan ketentuan bahwa: 
a) Pejabat atau pegawai tersebut tidak dapat dipilih atau ditunjuk menduduki 

suatu jabatan dalam koperasi; 
b) Pejabat pemerintah hasil pemilihan, kecuali pejabat “kelurahan” atau 

“kecamatan,” dapat menjadi pejabat atau direktur koperasi. 

 

Data Harus Berdasarkan Negara 

HHHaaannndddooouuuttt  



 
 

 165

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  
BUSINESS TRAINING 

Training of Trainers (TOT) 

c) Pegawai pemerintah dapat, dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota 
koperasi, menggunakan waktu resmi asalkan pekerjaan kantor di mana ia 
bekerja tidak terganggu. 

 
APAKAH SURVEI EKONOMIS? – Survei ekonomis adalah pernyataan umum 
yang menggambarkan struktur, tujuan, kelayakan ekonomis koperasi yang 
diusulkan, daerah operasi, ukuran keanggotaan, dan data relevan lainnya. Struktur 
menggambarkan jenis koperasi yang sedang didirikan, primer, sekunder atau tersier 
(untuk batasannya silahkan lihat Modul 4 Sesi 4 Jenis dan Kategori Koperasi) dan 
apakah koperasi tersebut koperasi kredit, konsumen, angkutan atau jenis lain. 
Tujuan mengacu pada tujuan utama, pendukung, serta tujuan lain koperasi 
tersebut. Daerah operasi semata menunjukkan lingkup geografis atau sektoral 
koperasi tersebut. Ukuran keanggotaan perlu untuk menetapkan batas-batas 
cakupan operasi koperasi tersebut. 

 
Yang paling penting dalam survei ni adalah bagian kelayakan ekonomis. Pada 
bagian ini, calon anggota koperasi menaksir pendapatan dan pengeluaran mereka. 
Bagian ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pertumbuhan dan pengembangan 
koperasi tersebut selama periode tertentu. Survei kelayakan ekonomis berusaha 
mengidentifikasi potensi permasalahan dan rintangan.   

 
 Survei tersebut mempelajari: 

a. Keragaman pendapatan orang-orang di dalam di mana koperasi akan didirikan; 
b. Jenis permasalahan yang ditemui orang-orang di wilayah tersebut. Ini akan 

menentukan jenis koperasi yang akan didirikan; 
c. Potensi permasalahan di masa yang akan datang dan cara mengatasi masalah-

masalah tersebut;  
d. Kalau dulu pernah ada sebuah Koperasi, apa pokok persoalan dan masalah 

mereka? 
 

Tentang anggota, survei menanyakan: 
a. Apakah anggota memenuhi persyaratan? 
b. Akankan daya beli anggota sendiri dapat mendukung koperasi?  
c. Apakah tingkat pendapatan dan pendidikan calon cukup mendukung koperasi 

dari segi uang dan ketrampilan? 
 

APAKAH ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI? – Anggaran Rumah 
Tangga adalah seperangkat peraturan yang membatasi dan menentukan bagaimana 
koperasi akan dijalankan secara efektif. Secara umum, anggaran Rumah Tangga 
harus sejalan dengan Undang-undang Koperasi Indonesia. 
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APA SAJA YANG ADA DALAM ANGGARAN DASAR KOPERASI? -  Anggaran 
dasar koperasi adalah akta notaris yang secara hukum mengikat semua yang 
bertandatangan dalam pembentukan sebuah koperasi. Dokumen ini memuat: nama 
koperasi; tujuan dan lingkup usaha; jangka waktu  berdirinya koperasi; daerah 
operasi dan alamat kantor pusat, nama, kewarganegaraan dan kode pos para pihak; 
ketentuan umum keanggotaan; daftar nama direktur yang akan mengelola koperasi; 
jumlah saham modal; nama dan alamat penyetor;  dan pernyataan apakah koperasi 
tersebut koperasi primer, sekunder atau tersier. 

 
APA SAJA SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK MENDAFTARKAN SEBUAH 
KOPERASI?  
Setelah melaksanakan pertemuan resmi untuk mendirikan suatu koperasi (Rapat 
Pembentukan Koperasi), pada masa apa status dan ketentuan internal ditetapkan, 
pengawas dan pengurus akan dipilih dan selanjutnya pengesahan akan dilakukan 
oleh pemerintah. Berikut ini langkah-langkahnya: 
a. Permohonan pendaftaran kepada pemerintah dengan menyerahkan dua salinan 

bermaterai AKTA PENDIDIRIAN KOPERASI dan Berita Acara, yang 
menjelaskan pendirian koperasi tersebut  

b. Pejabat pemerintah akan mempelajari dokumen tadi. Dalam tiga bulan, pejabat 
akan menyerahkan keputuan akhirnya kepada pengurus. 

c. Setelah permohonan disetujui, koperasi didaftarkan dalam daftar umum 
koperasi dan diberi tanggal berdasarkan tanggal permohonannya. Ini artinya 
koperasi tersebut menjadi badan hukum sejak tanggal tersebut. 

d. Satu salinan bermaterai AKTA PENDIRIAN KOPERASI akan diberi nomor, 
ditanggali, dan disahkan oleh pejabat pemerintah dan dikirim kembali ke 
pengurus koperasi, satu salinan disimpan di kantor pemerintah. 

e. Pengesahan koperasi tersebut diterbitkan dalam BERITA NEGARA untuk 
diketahui umum. 

f. Bila ditolak, permohonan dapat didaftarkan sekali lagi satu bulan setelah tanggal 
penolakan. 
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