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KEKUASAAN, TUGAS-TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA, 
PEJABAT, DAN STAF KOPERASI 

 
Pada sesi ini, pelatih wajib menggambar struktur organisasi koperasi yang umum pada papan 
tulis. Tambahkan komponen struktur tersebut sambil berjalan, yang membahas kekuasaan dan 
tanggungjawab mereka masing-masing. 
 

STRUKTUR ORGANISASI YANG UMUM 

 
 

a. ANGGOTA KOPERASI 
 

Anggota koperasi adalah pemilik sah usaha koperasi tersebut. 
Bukan Direksi ataupun manajer yang mempunyai kekuasaan 
mengontrol koperasi, tetapi anggota. Anggota koperasi adalah 
kunci sukses organisasi tersebut. Artinya para anggota juga 
bertanggungjawab atas kegagalan. 

 
 

Data harus berdasarkan negara 

HHHaaannndddooouuuttt   
 

Ket: 
Member = Anggota 
General Assembly = Rapat Anggota 
Elect = Memilih 
Board of Directors = Direksi 
Appoint & Employ = Menunjuk & Mengangkat 
Manager & Staff = Manajer & Staf 
Manage = Mengurus 
Accounting & Financial Section = Bagian 

Akunting & Keyangan 
General Adm. Section = Bagian Adm Umum 
Various Business Section = Bagian Bisnis 

Lainnya 
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Tugas-tugas anggota adalah: 
 

1. Menerima atau mengubah anggaran dasar, anggaran rumahtangga, dan perjanjian-
perjanjian. 

2. Mengetahui peraturan dan perkembangan baru koperasi. 
3. Mempertahankan koperasi lewat dukungan yang berkesinambungan terhadap 

aktiftas-aktifitas dan proyek, perekrutan anggota baru, memberikan saran dan kritik 
terhadap direksi, dan, jika terpilih menduduki jabatan kepemimpinan, 
melaksanakan tugas sebagai direktur atau komisi dengan penuh tanggungjawab. 

4. Menyediakan modal yang diperlukan. 
5. Menanggung resiko usaha; semua badan usaha menanggung resiko. 

 
Kekuasaan dan hak anggota: 

 
1. Memilih atau dipilih dan menarik orang dari posisinya jika perlu. Mengendalikan 

koperasi dan mencabut wewenang mengambil keputusan yang telah mereka 
delegasikan kepada direksi 

2. Mengeluarkan suara atas anggaran, penambahan atau pengurangan modal, dan 
memutuskan kerjasama atau perjanjian kontrak antara anggota dan koperasi. 

3. Meminta direktur, pejabat, dan agen untuk menjalankan usaha secara sah dan 
tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumahtangga, serta perjanjian pemasaran. 

4. Memilih badan pengwas yang cakap untuk meneliti catatan dan mengaudit buku 
secara periodik. 

5. Mempelajari laporan tahunan. 
6. Membubarkan atau memerger koperasi. 
7. Mengambil bagian manfaat sesuai proporsi kontribusi usaha yang dilakukan 

terhadap koperasi.  
8. Menikmati keuntungan, manfaat dan layanan yang sama dari koperasi.  

 
b. RAPAT ANGGOTA 

  
Tugas Rapat Anggota: 

1.    Menjadi kekuasaan tertinggi Koperasi, terdiri atas wakil yang ditunjuk oleh 
organisasi afiliasi  

2.    Bertemu secara teratur dan/atau sesuai permohonan khususnya pengambilan 
keputusan. 

 
Kekuasaan dan hak rapat anggota adalah: 

3. merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang masalah utama yang 
mempengaruhi masa depan koperasi; 

4. menyetujui program kerja, memilih Presiden dan Direksi 
5. mengubah Peraturan, Kebijakan dan Prosedur; 
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6. memutuskan syarat-syarat keanggotaan dan formula perwakilan; 
7. mengesahkan semua disposisi yang diambil Direksi, yang melibatkan hutang atau 

kewajiban, seperti investasi, peminjaman, juga kesepakatan-kesepakatan lain; 
8. menyetujui pembentukan atau pembubaran koperasi sesuai rekomendasi Direksi; 

 
c. DIREKSI 
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Direksi adalah badan pengelola koperasi. Direksi 
mempekerjakan manajer, menetapkan 
kebijakan usaha khusus, dan menyelia 
pengurus koperasi. 

  
Tugas Direksi: 

 
1. Mengelola organisasi dan aktifitas 

koperasi. 
2. Menyimpan daftar anggota, direktur, dan  pejabat lain. 
3. Mengatur rapat umum anggota. 
4. Menyiapkan laporan keuangan dan kegiatan. 
5. Menyiapkan rencana kerja dan membuat anggaran. 
6. Memberi informasi anggota dan mendorong semangat melayani dan menghargai 

anggota. 
7. Mempertahankan tanggungjawab moral finansial dan hukum koperasi. 
8. Membuat perjanjian, jika perlu, dan melancarkan tuntutan hukum atas nama 

koperasi. 
9. Menyediakan kebutuhan dan produk pasar bagi anggota dan mitra. 
10. Mempertahankan koperasi sebagai lembaga usaha yang efisien yang dipercaya 

komunitas dan wilayah yang dilayaninya. 
 
Hak Direksi: 

 
1. Mewakili koperasi kapan saja di mana saja. 
2. Memeriksa bentuk dan penyimpanan catatan anggota dan menyetujui keanggotaan. 
3. Mengambil tindakan demi kepentingan dan keuntungan koperasi. 

 
c.    KOMISI PEMILIHAN 

 
Kekuasaan, tugas, dan tanggungjawab Komisi Pemilihan adalah:  

 
1. Merencanakan, menyetujui, dan mengawasi pemilihan Direksi, komisi pemilihan, 

dan pejabat berwenang. 
2. Menjelaskan peraturan dan ketentuan pemilihan kepada anggota. 
3. Memeriksa kualifikasi calon. 
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4. Menyiapkan pemilihan. 
5. Mengawasi pemilihan. 
6. Mengambil keputusan jika ada protes terhadap hasil pemilihan. 
7. Meninjau ketentuan dan peraturan pemilu yang lama dan mengusulkan perubahan. 
8. Menyelia pemungutan suara pemberhentian pejabat hasil pemilihan, perubahan, 

pembubaran koperasi, dan semua pokok persoalan yang diajukan ke rapat anggota 
yang memerlukan campur-tangan Komisi Pemilihan. 

 
d.  MANAJER DAN STAF 
 
Bendahara 
 
1. Menyimpan semua uang, jaminan atau surat yang diperoleh koperasi dan 

mempertahankan catatan lengkap semua transaksi. 
2. Menyimpan catatan lengkap transaksi sebagai bukti pada waktu dan tanggal 

tertentu. 
3. Membayar semua utang finansial koperasi berdasarkan persetujuan manajer dan 

atau Direksi. 
4. Menulis laporan keuangan dan meringkas pembiayaan untuk Direksi, Rapat 

Anggota, dan DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA atau PROPINSI. 
5. Mengalihkan kepada penggantinya semua uang, jaminan, surat-surat, dan properti 

lain koperasi ketika meninggalkan jabatannya sebagai Bendahara. 
6. Bertindak sebagai Sekretaris jika Sekretatis tidak hadir atau tidak dapat menunaikan 

tugas-tugasnya. 
7. Melaksanakan tugas sedemikian rupa jika Direksi menganggap perlu. 
 
Sekretaris 
 
1. Mempertahankan dan menyimpan daftar lengkap semua anggota dan mencatat 

semua berita acara rapat Direksi dan Rapat Anggota. 
2. Memberitahukan semua rapat yang akan diadakan. 
3. Mempertahankan dan menyimpan buku Saham dan Transfer dan bertindak sebagai 

pemegang cap perusahaan koperasi. 
4. Mengalihkan kepada penggantinya semua buku, catatan, dan properti lain koperasi 

ketika meninggalkan jabatannya sebagai Sekretaris. 
5. Bertindak sebagai Bendahara jika Bendahara tidak hadir atau tidak dapat 

menunaikan tugas-tugasnya. 
6. Melaksanakan tugas sedemikian rupa jika Direksi menganggap perlu. 

 
Manajer 
 
1. Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, 

dan mengendalikan operasi administratif dan finansial koperasi. 
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2. Menyelia, melaksanakan, dan mengarahkan semua pekerjaan dan aktifitas yang 
secara khusus didelegasikan oleh Direksi. 

3. Menyelia operasi lengkap koperasi sesuai kebijakan yang digariskan Direksi dan 
merekomendasikan kebijakan kepada Direksi. 

4. Mempertahankan sistem tatabuku dan keuangan yang baik. 
5. Menyediakan seluruh waktunya untuk urusan-urusan Koperasi. 
6. Mengembangkan anggaran berdasarkan pemasukan pasti dan prakiraan 

pengeluaran usaha dengan bantuan Bagian Keuangan. 
7. Hadir pada semua rapat Direksi dan menyediakan laporan usaha serta laporan 

keuangan bulanan. 
8. Membuat laporan periodik dan rekomendasi kepada Direksi. 
9. Berkonsultasi dengan Direksi terkait perkembangan kebijakan baru dan menaksir 

efektifitas kebijakan yang sedang dijalankan. 
10. Merekrut dan memecat bawahan sesuai kebijakan koperasi yang disahkan Rapat 

Anggota. 
11. Membawa ke muka direksi semua permasalahan yang memerlukan pertimbangan 

dan tindakan dewan. 
12. Melatih anggota koperasi demi efisiensi yang lebih baik. 
13. Mewakili koperasi di depan umum berdasarkan arahan Direksi. 
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