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Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang perseorangan atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.

KOPERASI 
(UU No. 
25/92)PT (UU No. 
40/2007)
Yayasan 

(UU No 16/2001)

BADAN 
HUKUM 

PRIVATE/PER
DATA
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PERKUPULAN
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Badan 
Usaha/
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Nirlaba



TUJUAN
1. Menumbuh kembangkan koperasi dilingkungan

masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan
sikap kebersamaan, kegotong-royongan,
tenggang rasa, terbuka, bantu membantu, baik
bagi kepentingan anggota maupun
pengembangan Koperasi

2. Meningkatkan kemampuan manajerial
perkoperasian sekaligus mengembangkan
sumber daya manusia ( SDM ).



FUNGSI DAN PERAN KOPERASI

q Melakukan berbagai kegiatan usaha terutama 
yang langsung terkait dengan kepentingan/ 
kebutuhan anggota Koperasi 

q Membantu meningkatkan kesejahteraan 
anggota melalui kegiatan berbagai usaha.

q Mengembangkan sikap kebersamaan diantara 
anggota sehingga anggota benar-benar 
merasa ikut memiliki dan melestarikan 
koperasi



M A N F A A T

1. Menyediakan kebutuhan anggota
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Menumbuhkan kenyamanan dan 

keamanan diantara anggota
4. Meningkatkan produktivitas usahanya
5. Menekan. Meredam dan mengeleiminir 

kemungkinan timbulnya keresahan  
diantara anggota.



6. Menjalin komunikasi dan informasi 
usaha yaag produksi para anggota

7. Terciptanya suatu iklim yang harmonis 
dan serasi diantara anggota, dan 
anggota dengan pengurus / pengelola 
koperasi

8. Meningkatkan stabilitas usaha anggota
9. Menunjang pertumbuhan ekonomi 

nasional.



II. 
Nilai-nilai koperasi yang terpateri di dalam hati 
berupa penghayatan dan sikap yang nampak 

dalam perilakunya dalam berkoperasi
NILAI DASAR: 
Kemandirian, Tanggung Jawab Sendiri, 
Demokrasi, Kebersamaan, Keadilan dan  
Kesetiakawanan.

NILAI ETIS: 
Kejujuran, Keterbukaan, Tanggung Jawab Sosial 
dan    Peduli terhadap orang lain.

8



III
Prinsip-prinsip koperasi sebagai penuntun untuk melaksanakan nilai-nilai 
dalam praktek untuk penuntun memulai tingkah laku dan kerangka kerja 

memberdayakan sumber-sumber kekuatan yang membuat koperasi dapat 
meraih hari depannya.

1. KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA
2. PENGENDALIAN OLEH ANGGOTA SECARA 

DEMOKRATIS
3. PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA
4. OTONOMI DAN KEBEBASAN
5. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN INFORMASI
6. KERJASAMA ANTAR KOPERASI
7. KEPEDULIAN TERHADAP KOMUNITAS
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E. USAHA

• Wirakoperasiaan, mampu 
mengembangkan cara-cara baru, inisiatif 
dan inovasi yang dinamis, membuat 
manajemen hidup, tanpa melanggar 
prinsip-prinsip koperasi dan menjaga 
koperasi tidak keluar dari koridornya.

• Koridor koperasi secara wajar tetap 
bertujuan untuk memajukan kepentingan 
anggotanya dan melakukan upaya-upaya 
yang membuktikan bahwa kepentingan 
anggota harus diutamakan. 10



KUNCI KEBERHASILAN USAHA
1.PEMBUATAN MINYAK KELAPA 
- Melakukan inovasi dengan membuat mesin pengolah sendiri

sehingga produksi lebih banyak
- Teguh dalam menjalankan usaha tidak mudah terpengaruh dengan

omongan orang lain
- Tetap mempertahankan keaslian kualitas dan rasa dari produknya.
2.KRIPIK PANGSIT
- Menguasai jalur pemasaran karena sudah mempunyai pengalaman

sebelumnya sebagai tenaga pemasaran
- Menjaga kualitas dgn tidak menggunakan bahan yang dapat

membahayakan Kesehatan
- Terus berdoa dan bersyukur atas apa yang telah dicapai
3.PRODUKSI DAN PERDAGANGAN BATIK
-Konsisten terhadap kualitas produk dan layanan
-Selalu meminta saran dan masukan dari pelanggan
-Melakukan pemasaran secara online dan mendirikan beberapa showroom
-Aktif mengikuti pelatihan dan pameran yang dialkukan berbagai pihak.



KUNCI KEBERHASILAN USAHA
4.ANEKA KRIPiK
- Mengetahui jalur pemasaran karena pernah menjadi tenaga pemasaran

untuk produk sejenis
- Melakukan diversifikasi produk dan rasa sesuai selera konsumen

-Melakukan pengembangan usaha dengan membuka warung khusus
menjual bahan baku.

5.KOPI BUBUK
- Menjalin kemitraan, baik untuk penyediaan bahan baku maupun dalam

pemasaran
Menonjolkan keunikan produk sebagai oleh2 bagi para wisatawan

- Aktif memesarkan melalui pameran-pameran
6. ROTI KACANG
-Memberikan diskon kepada pelanggan setia
-Mempertahankan kualitas produk
-memberikan motivasi dan semangat kerja, setiap th para karyawan diajak
wisata.



21 JURUS ENTPRENEUR SUKSES
1. JURUS ELANG ( Peluang Bisnis )
2. JURUS TUPAI (Rintis bisnis )
3. JURUS KUDA ( Kerja keras dan Disiplin
4. JURUS JERAPAH (Kualitas SDM)
5. JURUS UNTA ( Likuiditas Perusahaan)
6. JURUS ZEBRA (Tampil beda mempesona )
7. JURUS KUCING (Profesionalisme )
8. JURUS BUNGLON ( Menyesuaikan diri)
9. JURUS SEMUT ( Komunikasi dan Kerjasama)
10. JURUS CICAK ( Siap berkorban untuk mencapai Sukses)
11.JURUS ULAR ( jaga penampilan )
12. JURUS KUNANG2 ( Aktif pameran)
13.JURUS IKAN PAUS ( Bergabung dengan bisnis besar)
14.JURUS LUMBA-LUMBA ( Tanamkan Simpati)
15. JURUS POHON PISANG ( Kaderisasi lestarikan bisnis)
16. JURUS POHON KELAPA ( Efisiensi)
17. JURUS POHON BAMBU ( Lentur dan kokoh dl merkembang)
18. JURUS BUNGA ANGGREK ( Jual pristise )
19. JURUS BUAH MANGGIS ( Utamakan kejujuran )
20 ( JURUS BUNGA MATAHARI ( Atemsi Pada relasi )
21. JURUS ARJUNA MEMANAH ( Fokus berbisnis )



2. PRINSIP KOPERASI

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
• Pembagian SHU dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-
masing anggota.

• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap 
modal

• Kemandirian
• Pendidikan Perkoperasian
• Kerjasama antar Koperasi.



KENDALA YG DIHADAPI KOPONTREN
1. Pembinaan anggota blm mampu membangun

partisipasi anggota yang disebabkan :
a.Program anggota blm dilaksanakansecara

berkelanjutan
b.Kualitas program pembinaan yg blm mampu

dalam menanamkan informasi kpd anggota
tentang hak dan kewajiban anggota

c. Program pembinaan anggota blm dijalankan
dengan memanfaatkan potensi daerah.

2.Modernitas Kyai memberikan kontribusi terhadap
tingkat partisipasi anggota

3. Kinerja Pengurus memotivasi anggota untuk



KENDALA YG DIHADAPI KOPONTREN
4. Tingkat kualitas dan kuantitas pembinaan 

anggota mampu meningkatkan kinerja 
kopontren

5. Sikap Kyai mampu meningkatkan kinerja 
kopontren

6. Kinerja pengurus berpengaruh terhadap kinerja 
Kopontren

7. Kualitas partisipasi anggota berpengaruh 
terhadap kinerja kopontren.



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KUKM 
NOMOR 9/2018
TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN 
PEMBINAAN PERKOPERASIAN



• Revitalisasi Kelembagaan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah
• Peningkatan Efisiensi dan

Produktivitas Usaha Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
• Penguatan Permodalan Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
• Peningkatan Jaringan

Pemasaran Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah
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STRATEGI PEMBINAAN

Memberikan
kesempatan
usaha koperasi

Mengupayakan
tatahubungan
usaha Koperasi
dan Badan Usaha
lain

Meningkatkan
dan
memantapkan
kemampuan
Koperasi

Memasyarakatk
an dan 
Membudayakan 
koperasi



• PELESTARIAN LINGKUNGAN 
HIDUP
• PENGENTASAN KEMISKINAN
• PENINGKATAN WISATA
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1

2

3

4

5

6

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan
Organisasi Koperasi Sesuai Jati Diri Koperasi

Berkembangnya Usaha Mikro di Pedesaan
dan/atau di Daerah Tertinggal

Kenaikan Omzet Koperasi
Kenaikan Jumlah KSP/USP yang Berpredikat
Sehat
Kenaikan Jumlah Koperasi Aktif yang
Melakukan RAT dan Pemilikan Nomer Induk
Koperasi / NIK

Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Ekspor
Produk Usaha Kecil dan Menengah 21



BAB VI. Kebijakan Dan StrategiPembinaan

1 Strategi perkuatan
kelembagaan, organisasi
dan  manajemen Koperasi, 

antara lain :a. penataan peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung
adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk
tumbuh dan berkembang secara lebih sehat, tangguh, maju dan
mandiri;

b. penguatan lembaga organisasi gerakan koperasi (Dekopin), sebagai
wadah perjuangan dan aspirasi gerakan koperasi, serta sebagai mitra
pemerintah dalam pembangunan koperasi;

c. peningkatan efektifitas tatalaksana organisasi dan manajemen 
koperasi;

d. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Rapat Anggota;
e. peningkataan efektifitas peran dan fungsi anggota;
f. peningkatan kohesifitas dan partisipasi anggota;
g. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Pengurus dan Pengawas;



1 Strategi perkuatan kelembagaan, organisasi dan 
manajemen  Koperasi, antara lain : (Lanjutan)

h. peningkatan efektifitas peran dan fungsi pengelola usaha koperasi;
i. peningkatan efektifitas Proses Penyusunan dan

Pelaksanaan RencanaKerja  dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;

j. peningkatan efektifitas tatalaksana administrasi
organisasi, keuangan dan

usaha yang akuntabel;
k. peningkatan efektifitas penerapan Standar Operasional Manajemen 

(SOM)  dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. peningkatan efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

(SIM);
m. peningkatan kualitas tata organisasi yang kecil, fleksibel, 

efektif dan efisien;
n. peningkatan efektifitasmekanisme manajemen koperasi;
o. peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen pengawasan; dan
p. pemeringkatan Koperasi.



2 Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Koperasi,  antara lain :

a. peningkatan  kuantitas dan kualitas pendidikan  dan
latihan keterampilan teknis  dan keterampilan 

manajerial dan kewirausahaan;b. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan latihan
termasuk anggaran, gedung, alat peraga, kurikulum dan silabi, tenaga 
pelatih dan  widyaiswara yang berkompetensi memadai;
c.peningkatan kuantitas dan kualitas pembelajaran perkoperasian pada 
pendidikan  formal, informal dan non formal;
d.peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang 
terkait;
e.
peningkatan Kompetensi tata kelola koperasi, termasuk sertifikasi pengelola
koperasi;

f. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. peningkatan akses  Koperasi  kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi

tepat;dan
h. fasilitasi proses alih teknologi dalam kerangka pelaksanaan kemitraan.



3 Kebijakan dan strategi peningkatan akses 
pembiayaan,  antara lain :

Koperasi

a. perluasan sumber pendanaan;
b. perluasan lembaga pembiayaan;
c. perluasan lembaga penjaminan;
d. pembentukan dana

pembangunan  (cooperative 
development fund);

e. pendampingan dan
peningkatan akses

terhadap
sumber pembiayaan;dan
f. pengembangan pembiayaan modal kerja 
dan modal  investasi.



4 Kebijakan dan strategi
pengembangan  

restrukturisasi usaha, antara lain :
a. penguatan organisasi dan usaha koperasi;
b. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
c. bantuan teknis pengembanganproduk;
d. pengembangan sistem bisnis;
e. pemberian motivasi dan kreatifitas bisnis; dan
f. pendampingan dibidang restrukturisasi usaha.



5 Kebijakan dan strategi peningkatan
dan  perkuatan kesehatan

Koperasi, antara lain :

a.penguatan struktur permodalan;
b.penguatan rasio likuiditas, 

solvabilitas dan  profitabilitas;
c.penguatan rasio perputaran piutang; 

dan
d.penilaian kesehatan.



6 Kebijakan dan strategi
peningkatan  

produktivitas Koperasi, antara lain :
a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan;
b. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
c. standarisasi proses produksi dan pengolahan;
d. peningkatan kemampuan rancang bangun, 

desain dan  perekayasaan;dan
e. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan

sarana dan prasarana produksi dan pengolahan,
bahan baku, bahan penolong dan kemasan.



7 Kebijakan dan strategi
perkuatan dan  peningkatan 

akses  pemasaran, antara lain :
a. pemberdayaan danpeningkatan akses

koperasi ke  sumber-sumber
informasi bisnis;

b. dukungan promosi dan nilai tambah produk;
c. dukungan pengembangan jaringan

pemasaran dan  distribusi serta perluasan 
jangkauan pemasaran;

d. dukungan penyediaan infrastruktur
promosi dan  pemasaran;

e. dukungan penelitian dan pengkajian 
pemasaran;dan

f. pendampingan di bidang pemasaran.



8 pengembanganKebijakan dan strategi pemberdayaan
dan  kerjasama, antara lain :

a. pengembangan kerjasama usaha antar Koperasi;dan
b. pengembangan kemitraan usaha antara Koperasi dengan

pelaku usahalain.

9 Kebijakan dan strategi pengembangan praktek-praktek
terbaik berkoperasi (benchmarking and best practices)
koperasi sukses, antara lain :
a. pembentukan dan pengembangan pusat-

pusat percontohan  koperasi berkualitas secara 
tersebar;

b. informasi kinerja koperasi berkualitas;dan
c. penyelenggaraan studi banding dan diskusi di koperasi-

koperasi  berkualitas.



10 pengawasan dan pemeriksaanKebijakan dan
strategi  

koperasi, antara lain :
pengawasan dan pemeriksaan di bidang kelembagaan, usaha,
keuangan, dan keterbukaan informasi koperasi pada

pemerintah  Pusat, pemerintah Provinsi, dan 
pemerintah Kabupaten/Kota.

11 Kebijakandan strategi pengembangan kajian
terapan dan  kajian strategis kebijakan 

pembangunan Koperasi, antara lain :

a. penyelenggaraan kajian terapan kebijakan pembangunan  
koperasi;dan

b. penyelenggaraan kajian strategis kebijakan pembangunan 
koperasi.



12 Kebijakan dan strategi pengawasandan
pemeriksaan  koperasi, antara lain :

pengawasan dan pemeriksaan di bidang kelembagaan, usaha,
keuangan, dan keterbukaan informasi koperasi pada pemerintah
Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

13 Kebijakan dan strategi pengembangan kajian
terapan dan kajian strategis kebijakan
pembangunan Koperasi, antara lain :
a. penyelenggaraan kajian terapan kebijakan

pembangunan  koperasi;dan
b. penyelenggaraan kajian strategis kebijakan pembangunan 

koperasi.



14 Program Pembinaan Koperasi, antara lain :

a. peningkatan tatakelola organisasi, program dan sarana 
prasarana  aparatur;

b. peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pembina;
c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan 

publik;dan
d. monitoring dan evaluasi terpadu.

15 Reformasi koperasi meliputi
pembenahan terhadap 3 (tiga)  

aspek yang terdiri dari:

a. rehabilitasi koperasi;
b. reorientasi 

koperasi;dan
c. pengembangan

koperasi.



MANDIRI : YES
SOLIDARITAS : WAJIB

PARTISIPASI : OK
KOPERASI DAN USAHA MIKRO: 

JAYA
MASYARAKAT : SEJAHTERA



PERANGKAT ORGANISASI

PERANGKAT ORGANISASI TERDIRI DARI

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS

P E N G A W A S

BAB VI PASAL 21 



PERANGKAT ORGANISASI 
KOPERASI

Peranan perangkat organisasi koperasi sangat 
menentukan keberhasilan koperasi, bahkan 
menentukan pula ketahanannya terhadap 
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 
baik dari dalam koperasinya maupun dari luar. 
Dengan demikian perangkat organisasi koperasi 
harus benar-benar dapat melaksanakan tugas, 
fungsi,  kewajiban, kewenangan dan tanggung 
jawabnya dengan baik.



STRUKTUR ORGANISASI

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS PENGAWAS

MANAJER

UNIT USAHA    UNIT USAHA UNIT USAHA

A   N   G   G   O   T   A

BAG KEUNGAN



Tujuan Rapat Anggota 
• Menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran

Rumah Tangga (ART) Koperasi. Di dalam
pengertian “ Menetapkan Anggaran Dasar
“ ini tidak hanya dimaksudkan menetapkan
Anggaran Dasar sewaktu Koperasi
didirikan akan tetapi juga mengenai “
Perubahan “ Anggaran Dasar. Anggaran
Rumah Tangga Koperasi juga ditetapkan
dalam Rapat Anggota Koperasi.



• Menetapkan kebijakan Umum serta
pelaksanaan keputusan - keputusan
Koperasi yang lebih luas. Kebijakan
Umum tentang tata kehidupan Koperasi
meliputi bidang Organisasi, Manajemen,
Usaha maupun keuangan diputuskan
dalam Rapat Anggota. Para Pengelola
Koperasi (Pengurus, Pengawas, Manajer)
tidak diberikan bertindak menyimpang
daripada yang telah menjadi keputusan
Rapat Angggota Koperasi tersebut.



• Pelaksanaan keputusan-keputusan
Koperasi yang lebih atas yaitu
Koperasi Skunder (Pusat, Gabungan
dan Induk) dimana Koperasi yang
bersangkutan menjadi anggotanya

• Menetapkan pemilihan /
pengangkatan / pemberhentian
Pengurus dan Badan Pengawas/
Penasehat



• Menetapkan rencana kerja anggaran
pendapatan belanja, pengesyahan neraca
dan kebijaksanaan pengurus dalam
bidang organisasi dan perusahaan.

• Menetapkan pembagian SHU Rapat
Anggota dapat menetapkan pembagian
SHU berapa besarnya , yang tidak dapat
dilupakan adalah cadangan , untuk
anggota dan pendidikan.

• Menetapkan penggabungan , peleburan
dan pembagian serta pembubaran
Koperasi.



P E R M O D A L A N
( BAB VII PASAL 41 )

1. MODAL
SENDIRI

1. SIMPANAN POKOK.
2. SIMPANAN WAJIB.
3. DANA CADANGAN.
4. HIBAH.

2. MODAL
PINJAMAN

1. ANGGOTA.
2. KOP. LAINNYA & ATAU 

ANGGOTANYA.
3.  BANK DAN LEMBAGA 

KEUANGAN LAINNYA.
4. PENERBITAN OBLIGASI DAN 

SURAT BERHARGA LAINNYA
5. SUMBER LAIN YANG SAH.



LAPANGAN USAHA

1. USAHA KOPERASI ADALAH USAHA YANG 
BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEPENTINGAN 
ANGGOTA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DAN 
KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

2. KELEBIHAN KEMAMPUAN PELAYANAN KOPERASI 
DPT DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN 
MASYARAKAT YANG BUKAN ANGGOTA.

3. KOPERASI MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DAN 
BERPERAN UTAMA DISEGALA BIDANG KEHIDUPAN 
EKONOMI RAKYAT. 

( BAB VIII PASAL 43 )



( BAB VIII PASAL 44 ).

1. KOPERASI DAPAT MENGHIMPUN DAN
MENYALURKANNYA MELALUI KEGIATAN 
USAHA SIMPAN PINJAM DARI DAN UNTUK :

A.ANGGOTA KOPERASI YG BERSANGKUTAN.
B.KOPERASI LAIN DAN/ATAU ANGGOTANYA. 
2. KEGIATAN U S P DPT DILAKSANAKAN SBG

SALAH SATU ATAU SATU-SATUNYA 
KEGIATAN USAHA KOPERASI.

3.PELAKSANAAN KEGIATAN U S P OLEH KOP. 
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN P.P.



SISA HASIL USAHA 
1. S H U KOPERASI MERUPAKAN PENDAPATAN KOP. YG 

DIPEROLEH DLM SATU TAHUN BUKU DIKURANGI DNG 
BEAYA PENYUSUTAN  DAN KEWAJIBAN LANNYA 
TERMASUK PAJAK DLM THN, BUKU YBS.

2. S H U DIKURANG DANA CADANGAN DIBAGIKAN KPD 
ANGGOTA SEBANDING DGN JASA YANG DILAKUKAN 
MASING-2 ANGGOTA DGN KOP. SERTA DIGUNAKAN 
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN PERKOP. DAN 
KEPERLUAN LAIN DARI KOP. SESUAI DGN KEPUTUSAN 
R.A.

3. BESARNYA PEMUPUKAN CADANGAN DITETAPKAN DLM. 
R.A.

( BAB IX PASAL 45 )





JENIS RAPAT ANGGOTA 
Rapat Anggota Biasa
• Rapat Anggota Biasa adalah Rapat Anggota yang

dihadiri anggota yang sifatnya rutin atau bilamana
keadaan memerlukan

Rapat Anggota Tahunan (RAT).
• Didalam pasal 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Rapat
Anggota Tahunan dilakukan paling sedikit satu kali
dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik
sesudah tutup tahun buku dan paling lama 6 (enam)
bulan setelah tutup tahun buku yang bertujuan untuk :



• Menilai pertanggung jawaban pengurus, 
pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun 
buku yang lalu.

• Menetapkan kebijakan pengurus dalam tahun 
buku yang akan datang.

• Menetapkan rencana kerja dan rencana belanja 
dalam tahun buku yang akan datang.

• Pertanggung jawaban pengurus harus dapat 
dinilai sedemikian rupa oleh RAT sehingga bisa 
disempurnakan untuk tahun buku yang akan 
datang.. 



• Rapat Anggota Penyusunan Rencana Kerja
dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja.

• Hal itu dilakukan oleh Koperasi yang telah
maju

• Rapat Anggota Penyusunan Rencana Kerja
dan Rencan Anggaran Pendapatan Belanja
Koperasi seyoganya diadakan mejelang
tutup tahun buku. Sehingga pada awal
tahun sudah dapat dilaksanakan rencana
yang telah diputuskan dalam rapat anggota
tersebut.



Rapat Anggota Luar Biasa
• Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota

yang diselenggarakan oleh Koperasi apabila
keadaan mengharuskan adanya keputusan segera
yang wewenangnya pada rapat anggota :

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas
• Permintaan anggota yaitu yang dilaksanakan

dalam berbagai hal terutama apabila anggota
menilai pengurus telah melakukan kegiatan
yang bertentangan dengan kepentingan
Koperasi dan anggotanya serta



• Atas Keputusan Pengurus yaitu yang
dilaksanakan untuk pengembangan
Koperasi dan Peningkatan kesejahteraan
anggotanya.

Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat juga
membahas hal mendasar yang menyangkut
Badan Hukum Koperasi atau R.A Khusus :

• Rapat Anggota Perubahan Anggaran
Dasar.

• Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar
diadakan berhubung dengan adanya :



• Ketentuan Perundang-Undangan Baru
(Undang-Undang), Peraturan-Peraturan,
Keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan Koperasi;

• Perubahan Jenis, nama dan usaha
Koperasi;

• Penyatuan / Amalgamasi Koperasi;
• Perubahan Persyaratan Keanggotaan,

Kepengurusan, Permodalan dan
sebagainya.



LANGKAH PEMBINAAN
1. Monev
2. Surat tertulis, pendampingan

kelembagaan maupun usaha
3. Pendidikan
4. Turun kelapangan
5. Melibatkan tenaga PPKL
6. Pusat koperasi pondok pesantren
7. Kemitraan



Terima kasih
SEMOGA BERMANFAAT ….!!!


