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Prinsip-prinsip dan praktek koperasi 

 

 
I.  ASAS KOPERASI INDONESIA 

 
 Asas 1: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka: 

Koperasi adalah organisasi sukarela yang terbuka 
bagi semua yang dapat menggunakan jasa mereka 
dan mau menerima tanggungjawab keanggotaan 
tanpa memandang jenis, kelamin, status sosial, ras, 
haluan politik atau agama. 

 
Koperasi dibentuk oleh sekelompok individu yang 
sepakat bahwa, dengan mengumpulkan sumberdaya 
mereka dalam sebuah wadah, mereka dapat 
memperoleh manfaat sosial dan ekonomis yang tidak 
dapat mereka nikmati secara individu. Keputusan 
setiap individu untuk menjadi anggota harus didasarkan pada pemahamannya 
akan nilai-nilai kerjasama dan potensi keuntungan ekonomis.  

 
Meski keanggotaan dalam sebuah koperasi bersifat sukarela, keanggotaan 
tersebut tidak sepenuhnya terbuka dalam pengertian yang sempit. Koperasi 
nelayan dapat membatasi keanggotaanya untuk nelayan kecil saja dan menolak 
“nelayan besar” yang mengoperasikan kapal besar yang dapat menjadi 
penghalang cita-cita koperasi tersebut. Selama koperasi menekankan batasan 
keanggotaan ini untuk melindungi mayoritas anggotanya dan tidak atas alasan 
pribadi, maka batasan-batasan tersebut dibenarkan. Meski koperasi adalah 
sebuah organisasi terbuka, mereka tetap berpedoman pada hal-hal berikut: 

  
a) Merekrut anggota yang cerdas dan efisien yang mengetahui kebutuhan 

organisasi dan tujuan koperasi; 
b) Menolak penghasut yang tidak bertanggungjawab dan kronis; serta 
c) Membatasi keanggotaan sampai periode tertentu saja. 

 
 Asas ke-2: Kekuasaan Anggota Demokratis: Koperasi adalah organisasi 

demokratis yang dikontrol oleh anggotanya yang secara aktif berperanserta 
menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Lelaki dan perempuan yang 
bertindak sebagai wakil terpilih bertanggungjawab kepada para anggota. Dalam 
koperasi primer (untuk batasannya, lihat Modul 4 Sesi 4 Jenis dan Kategori 
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Koperasi), semua anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu 
suara). 

 

Dalam sebuah koperasi, individu memberikan suaranya. Ini memberi anggota 
kebanggaan, kehormatan, dan hak yang layak mereka dapatkan. Miskin atau 
kaya, dalam sebuah koperasi primer, setiap anggota mempunyai tepat satu suara, 
tidak peduli berapa besar saham yang dimilikinya. Pada jenis koperasi lain, 
administrasi dapat dilaksanakan lewat bentuk demokratis lain yang cocok. 

 
 Asas ke-3: Partisipasi Ekonomi Anggota: Anggota berkontribusi lewat modal 

dan mengendalikan modal koperasi mereka. Minimal satu bagian modal 
merupakan hak bersama koperasi. Anggota biasanya menerima kompensasi 
tertentu, jika ada, atas modal yang disetor sebagai imbal keanggotaan mereka. 
Surplus dialokasikan untuk salahsatu atau semua tujuan berikut:  

1. membangun cadangan; 
2. memberi manfaat kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka dalam 

koperasi; atau 
3. mendukung aktifitas lain yang disetujui oleh rapat anggota.  

Asas ini menekankan nilai-nilai dasar koperasi berikut ini: koperasi ada untuk 
memungkinkan distribusi manfaat yang lebih merata.  

 
Laba koperasi disebut “sisa hasil usaha.” Ini mencerminkan gagasan bahwa 
koperasi didirikan tidak untuk mencari laba tetapi menyediakan layanan yang 
dibutuhkan bagi anggotanya. 

      
 Asas ke-4: Penghargaan bagi anggota dibatasi demi kebaikan koperasi dan 

anggotanya: Karena tujuan utama koperasi adalah pertumbuhan bersama, bukan 
memperkaya diri sendiri, imbal individuu (atau dividen) harus masuk akal. 
Artinya jumlah tidak akan lebih besar daripada tingkat bunga yang saat ini 
ditawarkan bank. 

 
 Asas ke-5: Otonomi dan Independensi: Koperasi adalah organisasi otonom dan 

mandiri yang dikendalikan anggotanya. Jika koperasi tersebut membuat 
kerjasama dengan organisasi lain atau menaikkan modal dari sumber luar, 
koperasi melakukannya dengan syarat-syarat yang menjamin kontrol 
demokratis para anggotanya dan mempertahankan independensi koperasi yang 
bersangkutan. 
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II. PRAKTEK-PRAKTEK KOPERASI 
 

 Pembentukan Modal: Struktur modal kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan 
atau kegagalan sebuah koperasi. Koperasi memiliki program simpanan yang 
tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini mendorong anggota lebih berhati-hati 
dan mendahulukan komunitas.  

 
 Sumbangan pribadi atau bantuan pemerintah diterima, tetapi kehati-hatian harus 

tetap dijaga untuk menghindari ketergantungan. 
 

 Transaksi Tunai: Transaksi bisnis koperasi harus dilakukan atas dasar tunai-
bawa. Dengan cara ini, pelanggan dapat langsung menikmati barang dan jasa 
untuk apa yang mereka bayarkan. Transaksi tunai mendorong persamaan karena 
siapapun yang mempunyai tunai dapat menikmati jasa dan hubungan dagang. 
Praktek ini dapat melatih anggota menyeimbangkan pengeluaran dan mencegah 
kredit macet. Praktek ini juga menstabilkan operasi usaha.  

 
 Menjual sesuai harga pasar: Koperasi menawarkan barang dan jasa sesuai harga 

pasar yang berlaku. Ini meningkatkan stabilitas dan membantu koperasi 
menangani biaya operasi, depresiasi, serta kerugian. Di lain pihak, koperasi harus 
menghindari menjual dengan harga yang terlalu rendah, sehingga mematikan 
persaingan. 

 
 Ekspansi Konstan: Koperasi adalah wadah pengembangan dan usaha layanan 

komunitas. Ekspansi adalah wajib, anggota baru harus direkrut. Selain itu, 
koperasi harus memberikan pelatihan bagi anggota, pejabat dan stafnya. 

 
 Barang Standar Berkualitas: Koperasi dimaksudkan untuk membangun 

komunitas lewat produksi barang berkualitas tinggi dan penyediaan layanan 
yang lebih baik. Fokus pada penyediaan barang standar berkualitas tinggi akan 
memfasilitasi proses ini. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan mutu 
barang dan jasa. Hal ini, pada gilirannya, penting dalam upaya memperbaiki 
taraf hidup dalam suatu negara. 

 
 Meminimalkan Pengeluaran: Salahsatu faktor pendukung pertumbuhan 

koperasi adalah dengan menjadi proyek komunitas. Biasanya (pada masa-masa 
awal), pengeluaran harus ditekan (misalnya, pejabat boleh mendapat tunjangan, 
imbalan, atau honor akan tetapi jumlahnya dibatasi). Meminimalkan pengeluaran 
tidak berarti koperasi lemah. Sebaliknya, tindakan ini adalah sebuah cara untuk 
memperkuat koperasi dan membantunya meraih cita-cita lebih cepat dengan 
meningkatkan ketersediaan modal. 
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