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ABSTRAK 
 

Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih 

yang amat besar bagi pertumbuhan serta perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Tantangan 

yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau 

operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan 

pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya. Oleh karena 

itu sangat urgen kiranya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi dalam rangka 

perlindungan hukum terhadap anggota dan menjadikan koperasi sebagai lembaga keuangan yang semakin  

profesional dan akuntabel di masa-masa yang akan datang. 
 

Kata kunci :  Prinsip Transparansi, Perlindungan Hukum, Pengelolaan Koperasi 

 

 

PENDAHULUAN 

Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih 

yang amat besar bagi pertumbuhan serta perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Koperasi 

merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan 

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, 

untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Anoraga & Ninik Widiyanti, 2007 , h : 2),  
inti dari  pembentukan koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota. 

 
Koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya 

kebutuhan serta keinginan  masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola 

hidup yang serba konsumtif. Kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan koperasi ini dibandingkan  dengan 

yang lain adalah kemudahan untuk menjadi anggota yaitu dengan membayar simpanan pokok dan simpanan 

wajib yang telah ditentukan oleh koperasi itu sendiri, sehingga berimplikasi kepada kemudahan untuk 

memperoleh kredit maupun untuk menyimpan dana anggota dalam bentuk simpanan berjangka. 
 
Tantangan yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang 

pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan 

demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan 

dananya dalam bentuk simpanan berjangka. Mandiri  artinya koperasi harus mampu membuat usaha lain 

yang mampu menunjang kegiatan pinjaman atau kredit, profesionalisme artinya koperasi dituntut mampu 

mengelola badan usahanya secara benar penuh moraltas dan integritas yang tinggi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang prima terhadap anggota. Trasparan artinya koperasi dituntut mampu mengelola keuangan 

secara terbuka kepada pengurus maupun keseluruhan anggota dan pengawas. Tetapi kenyataan yang ada di 

lapangan berbagai kasus muncul dalam bidang pengelolaan koperasi yang tidak transparan yaitu oknum 

ketua koperasi yang notabene adalah pengurus koperasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu 

melakukan penggelapan dana anggota, belum lagi ditambah dengan penggelapan dana anggota peminjam 

yang dilakukan oleh oknum petugas koperasi itu sendiri. Tentunya hal tersebut dapat mencoreng citra dan 

nama baik koperasi di mata masyarakat. Oleh karena itu penerapan  prinsip transparansi atau keterbukaan 

harus diutamakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anggota terutama anggota yang 

menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka serta  untuk memulihkan nama baik koperasi di mata 

masyarakat. 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang perlu dinalisis di dalam penulisan ini 

khususnya yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi pengelolaan koperasi dalam rangka 

perlindungan hukum bagi anggota dan peranan pengawas koperasi dalam penerapan prinsip transparansi 

dalam lembaga keuangan koperasi. 
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PEMBAHASAN 
 

Prinsip Transparansi  Dalam Hal Pengelolaan Koperasi  Dalam Rangka Perlindungan 

Hukum Terhadap Anggota. 
  

Kegiatan perkoperasian di Indonesia tidak terlepas dari penerapan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi “ Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama  berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Lebih lanjut menurut Pasal 33 ayat (4)  UUD 1945  yang menyatakan bahwa “ Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, 

berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian serta serta dengan menjaga keseimbangan”. 

Koperasi merupakan bagian dari perekonomian nasional oleh karena itu  harus memegang teguh prinsip 

keberasamaan dan keadilan ,kemandirian dan menjaga keseimbangan dalam hal pengelolaannya. 

 Beberapa definisi koperasi menurut para sarjana yaitu : 

1. Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widiayanti (2002 ; 2) menyatakan bahwa: 

     Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan 

berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota, jadi partisipasi para 

anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan 

jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus 

dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan  

perpecahan dan kehancuran. 

2. Muhammad Hatta dalam Subandi (2010: 18) bahwa Koperasi  didirikan sebagai persekutuan kaum lemah 

untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-

murahnya, itulah yang dituju. Pada keperluan bersama, bukan keuntungan. 

3. ILO: Koperasi ialah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, 

yang melalui suatu bentuk organisasi  perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing 

memberikan sumbangan yang setara terhadap modal  yang diperlukan dan bersedia menanggung , resioko 

serta  menerima  imbalan yang sesuai  dengan usaha yang mereka lakukan (Muhammad Hatta dalam 

Subandi, 2010: 19). 

4. G. Mladenata di dalam bukunya “Histoire Desdactrines Cooperative” yang mengemukakan bahwa 

koperasi terdiri atas produsen-produsen yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling bertukar jasa kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-

sumber yang disumbangkan oleh anggota (Muhammad Hatta dalam Subandi, 2010: 19). 

5. H.E Erdman dalam bukunya “Passing Monopoly as an aim of Cooperative” bahwa koperasi  ialah usaha 

bersama merupakan badan hokum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan 

mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka 

jalankan dengan koperasi. (Muhammad Hatta dalam Subandi, 2010: 19). 
 

      Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi adalah “ 

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Dalam Pasal 3 Undang-undang No 25 Tahun 1992 mengatur pula tentang tujuan koperasi 

yaitu “ memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dana masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. 
 

Lebih lanjut prinsip-prinsip koperasi Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 25 

Tahun 1992 yaitu : 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota. 

d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal 

e. Kemandirian. 
 
      Adapun fungsi koperasi menurut  Sudarsono dan Edilius, (2005 : 80) adalaah sebagai berikut :  

1. alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 

2. alat pendemokrasian nasional 

3. alat pembinaan insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta 

bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat. 
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Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No 25 Tahun 1992 yaitu 

: “Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun yang dimaksud dengan 

Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, koperasi ini dibentuk  

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder yaitu  koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Terdapat 

empat tingkatan organisasi  koperasi (Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto, 2004:4) yaitu : 

1. Koperasi Primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah  memenuhi syarat-

syarat keanggotaan sebagaimana  ditentukan dalam undang-undang 

2. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hokum. 

3. Gabungan Koperasi, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hokum. 

4. Induk Koperasi, terdiri sekurang-kurangnya  3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum 
 

      Dalam menjalankan kegiatannya koperasi berpegang tegus kepada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana 

yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa : 

Koperasi menjalankan prinsip koperasi sebagai berikut : a). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 

b).Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c).Pembagian sisa hasil usaha dilakukan  adil dan sebanding 

dengan besarnya jasa usaha  masing-masing anggota, d).Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal dan  

e). Kemandirian 
 
        Sedangkan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi  

sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 25 tahun 1992  yang menyatakan 

sebagai berikut : a). Pendidikan perkoperasian, b). Kerjasama antar anggota 
 
       Menurut Jochen Ropke dalam Hj Sri Djatmika S. Ariffin (2003:14) menyatakan bahwa: 

Ada tujuh prinsip  koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan  tahun 1844 

oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut  masih menjadi dasar gerakan koerasi 

internasional yaitu : 

a. Keanggotaan terbuka  (open membership) 

b. Satua anggota satu suara (one member, no vote) 

c. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (limited return on capital) 

d. Alokasi sisa hasil usaha sebagandiang dengan transaksi yang dilakukan anggota. (allocation of surplus 

in proportion to member transactions) 

e. Penjualan tunai (cash trading) 

f. Menekankan pada unsur pendidikan (stress on education) 

g. Netral dalam hal agama dan politik (religious and political neutrality) 

 

Sangat penting untuk selalu mengetahui, memahami dan menerapkan seluruh prinsip-prinsip dasar koperasi 

tersebut dalam pengelolaaan dan manajemen koperasi, jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka 

kegiatan perkoperasian tidak akan berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut di dalam pratek terdapat beberapa jenis koperasi yaitu : Koperasi desa, Koperasi 

konsumsi,Koperasi pertanian, Koperasi peternakan,Koperasi perikanan,Koperasi kerajinan/industry,Koperasi 

simpan pinjam, Koperasi asuransi dan Koperasi unit desa. 

Secara umum yang paling dikenal oleh masyarakat adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba 

usaha, yang dimaksud dengan koperasi serba usaha yaitu unit ushanya bukan hanya bergerak dalam bidang 

simpan pinjam, tetapi juga mendirikan atau membuat unit usaha lain seperti transportasi, jual beli pupuk, 

penjualan kerajinan, membuka usaha toko dan pangkas rambut. Yang dimaksud dengan koperasi simpan 

pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang perkreditan. Adapun tujuan  dari koperasi kredit 

Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (  2004 ; 68) adalah : 

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang 

ringan 

2. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. 

3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya. 

4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 
  

Permodalan koperasi menurut Pasal 41 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa : 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari : 

a). Simpanan pokok, b). Simpanan wajib, c).Dana cadangan, d). hibah 
 

   Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari : a). anggota, b).koperasi lainnya dan/atau anggotanya,     

c).  bank dan lembaga keuangan lainnya, d). penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan e). sumber lain 

yang sah. 
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Pengelolaan koperasi tidak terlepas dari urutan mekanisme awal yaitu pendirian atau pembentukan 

koperasi sebagaiamana yang dimaksud di dalam Pasal  6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  terutama yang berkaitan dengan Syarat Pembentukan dan  Pasal 9 

sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan Status Badan Hukum. 

Kemudian dilanjutkan dengan keanggotaan koperasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal  17 

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa : 

(1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi 

(2)  Keanggotaan koperasi dicatat  dalam buku daftar anggota 
 

Tetapi sekali lagi di lapangan ketentuan ini mengalami penyimpangan oleh koperasi tertentu artinya 

penyimpan atau peminjam belum tentu diangkat menjadi anggota, kecuali memenuhi persyaratan intern dari 

koperasi tertentu itu sendiri, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang diatur di dalam 

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 terutama Pasal 17 di atas. Hal ini menunjukkan masih terdapat 

sebagaian koperasi yang tidak dapat mengelola koperasi secara professional dan taat kepada norma peraturan 

perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perkoperasian, akibatnya akan berpengaruh terhadap 

minimnya perlindungan hukum bagi anggota. Tentu saja ini juga tidak lepas dari peran Dinas Koperasi 

setempat dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengawasi dan membina koperasi yang ada di 

bawahnya. 
 

Pengelolaan koperasi tidak lepas dari pernanan sentral dari perangkat koperasi sebagaimana yang 

terpadat di dalam Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan 

bahwa : Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : 1). Rapat Anggota, 2).Pengurus dan 3).Pengawas. 
 

Lebih lanjut di dalam koperasi terdapat pemegang kekuasaan tertinggi sama seperti halnya pada 

Perseroan Terbatas tetapi hanya lain istilahnya saja, pada koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah 

RAT (Rapat Anggota Tahunan) hal ini juga diatur secara normatif di dalam Pasal 22 Undang-Undang No 25 

Tahun 1992. Dalam Rapat Anggota merupakan rapat pertanggunggjawaban pengurus terhadap pengeolaan 

koperasi selama satu tahun baik di bidang keuangan, manajemen, pengangkatan dan pemberhentian pengurus 

dan pengawas, menetapkan rencana kebijakan koperasi jangka panjang, pendek dan menengah serta evaluasi 

lainnya yang dianggap perlu untik kemajuan koperasi. Pengurus adalah ujung tombak terpenting dalam 

pengelolaan koperasi, pengurus haruslah professional, jujur, memiliki integritas dan moralitas demi 

kelancaran usaha koperasi itu sendiri, tentu saja tidak hanya melindungi secara hukum bagi anggota saja 

tetapi juga kepada lembaga koperasi itu sendiri. Pengawas yaitu dipilih dari anggota yang bertugas untuk 

mengawasi pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus serta membuat evaluasi dan memberikan 

masukan yang dianggap perlu untuk kemajuan usaha koperasi dalam bidang keuangan dan keorganisasian. 

Perlu diingat bahwa antara perangkat organisasi koperasi yang satu dengan yang lain harus saling 

mendukung dan memiliki hubungan yang sinergis, kondusif serta komperhensif antara satu dengan yang lain 

guna mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional. 
    
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:68)  menyatakan bahwa  tahapan –tahapan dalam 

manajemen koperasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian. 

Ada enam langkah dalam proses   

1. Mengumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan dengan situasi. 

2. Menganalisis siatuasi dan masalah yang terlibat 

3. Memperkirakan (Forecasting) perkembangan pada masa yang akan datang. 

4. Menetapkan tujuan  dan hasil, sebagai patokan  untuk sasaran yang akan dicapai. 

5. Mengembangkan alternative sebagai arah tindakan dan memilih alternative yang paling sesuai 

6. Mengevaluasi kemajuan dan mencocokan kembali pandangan seseorang serentak dengan berlangsungnya 

perencanaan. 
 

Tahap Pengorganisasian  merupakan langkah atau usaha untuk : Menentukan struktur, Menentukan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan, Memilih, menempatkan dan melatih karyawan, Merumuskan garis 

kegiatan dan Membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi dan kemudian menunjuk stafnya. 
 
Tahap Pengarahan yang merupakan jantung atau inti manajemen  semestinya adalah pengarahan terhadap 

karyawan, pengarahan ditujukan untuk : Menentukan kewajiban dan tanggung jawab, Menetapkan hasil yang 

harus dicapai, Mendelegasikan wewenang jika diperlukan, Menciptakan  hasrat untuk berhasil dan 

Mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
Tahap Pengkoordinasian  yaitu  merupakan daya upaya untuk mensingkronkan dan menyatukan tindakan-

tindakan sekelompok manusia. Pengkoordinasian  berlansung serentak dengan : Penafsiran program, 

kebijakan prosedur dan praktek, Pengupayaan pertumbuhan dan perkembangan karyawan, Pembinaan 
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hubungan dengan para karyawan dan sikap  yang tetap mengarah kepada masa depan, Pengupayaan iklim 

untuk berhasil dan Pengadaan arus informasi yang bebas, dimana komunikasi tidak hanya kebawah (dari 

pimpinan kepada bawahan), tetapi juga ke atas (dari bawahan kepada pimpinan) dan ke samping (pada 

tingkat yang sama) secara efektif. 
 
Tahap Pengendalian yaitu  menguraikan system  informasi yang memonitor rencana dan proses  untuk 

menyakinkan bahwa hal itu (aktivitas) selaras dengan tujuan  yang telah ditetapkan sebelumnya, dan member 

peringatan bila perlu sehingga tindakan pemulihan dapat dilakukan. Selanjutnya batasan mengenai 

manajemen dengan memperhatikan tiga hal sebagai berikut : 1). Apa yang menjadi tujuan koperasi dari 

koperasi, 2). Asas-asas koperasi da 3). Asas manajemen usaha,karena koperasi adalah organisasi ekonomi. 
 

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa penerapan prinsip manajemen koperasi  dengan berbagai 

tahapannya  adalah wajib untuk dilakukan secara keseluruhan dan merupakan bagian yang saling melengkapi 

antara satu dengan yang lain, jika salah satu dari tahapan tersebut tidak dilakukan maka pengelolaan koperasi 

tidak akan mencerminkan prinsip transparansi, dan tidak professional tentu saja akan berpengaruh kepada 

tidak adanya perlindungan hukum terhadap anggota dan lebih parahnya lagi adalah mengancam eksistensi 

dari koperasi itu sendiri. 

 

Sedangkan menurut Subandi ( 2010 ; 72-77) juga mengemukakan hal –hal yang penting dalam penerapan  

prinsip manajemen koperasi yang dibedakan atas kegiatan operasi, kegiatan keuangan, kegiatan pemasaran 

serta kegiatan administrasi dan umum secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen operasi meliputi manajemen masukan,Manajemen peralatan dan Sumber Daya Manusia dan 

Manajemen Keluaran. 

2. Manajemen Keuangan yaitu menempatkan koperasi pada posisi yang sehat dilihat dari segi likuiditas 

yaitu  kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi 

usaha koperasi. Solvabilitas yaitu krmsmpuan untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada pihak ketiga 

baik utang jangka pendek, maupun utang jangka panjang seandainya sebuah koperasi dilikuidasi. 

Rentabilitas  yaitu kemampuan dalam menghasilkan keuntungan baik dengan menggunakan dana 

eksternal atau dengan menggunakan dana internal. Selain itu manajemen keuangan juga meliputi 

manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan dan manajemen 

investasi jangka pendek.  

3. Manajemen pemasaran  meliputi analisis pasar, identifikasi kebutuhan konsumen, menyusun rencana 

kebutuhan konsumen, menguji rencana pemasaran  dengan menempatkan produk ke pasar dan evaluasi 

hasil-hasil pengujian rencana pemasaran. Selain itu kunci elemen –elemen pemasaran meliputi 

perencanaan produk, distribusi produk, penetapan harga jual, promosi dan pelayanan purna jual. 
 

Maju atau mundurnya koperasi, atau dengan kata lain untung atau ruginya koperasi akan terlihat dari 

mekanisme RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diadakan setiap satu tahun sekali di awal tahun. Pada saat 

itulah akan dipaparkan oleh pengurus dan pengawas mengenai hasil pekerjaannya yang telah dilakukan  

selama satu tahun mulai dari pengelolaan keuangan yang berimplikasi dari adanya SHU (Sisa Hasil Usaha), 

manajemen SDM, Rencana Kerja, Capaian/target setiap bulan atau tahunnya, Tantangan, Hambatan, dan 

Kekuatan  atau peluang yang dimiliki oleh lembaga keuangan koperasi. Prinsip transaparansi atau 

keterbukaan dalam RAT anggota dituntut untuk jeli dalam menganalisis dan mengkaji secara mendalam 

laporan keuangan tahunan koperasi, berapa penyisihannya, SHU, Belanja barang dan pegawai dan 

sebagainya. Jika ditemukan kejanggalan seperti setiap tahun yang dilaporkan kerugian secara terus menerus 

berarti ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan koperasi itu sendiri dan tentunya pengawas harus 

melakukan tindakan ekstra dalam pengawasannya untuk menyelidiki apa yang terjadi apakah benar telah 

terjadi kerugian atau ada hal lain seperti adanya indikasi  perbuatan melawan hukum, walaupun berupa 

dugaan sementara tetapi pengawas harus lebih intensif menggali informasi tersebut dari pengurus. 
 
Perlindungan hukum berarti segala upaya yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk 

melindungi kepentingan seseorang tersebut dari orang lain yang merugikannya. Koperasi dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya haruslah benar-benar menerapkan prinsip manajerial 

yang benar dan lebih mengutamakan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi, sehingga asas 

keseimbangan benar-benar dilaksanakan. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa para pihak 

melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam rangka perlindungan 

hukum bukan hanya ditujukan kepada lemabaga keuangan koperasinya saja tetapi juga perlindungan hukum 

bagi anggota.adapun bentuk –bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi telah penulis uraikan di 

atas. 
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Lebih lanjut penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi wajib diperlukan demi 

menghindarkan diri dari anggapan bahwa koperasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir pengurus untuk 

memperkaya diri sendiri dengan mengambil atau menggelapkan uang masyarakat. Jika prinsip ini tidak 

dilaksanakan maka pengurus dan pengawas harus bertanggung jawab pada anggota dalam bentuk siap 

menanggung sanksi perdata atau ganti kerugian, siap menanggung sanksi pidana jika terbukti ada unsure 

pelanggaran pidan dan sanski administrasi yaitu koperasi tersebut siap untuk dicabut ijinnya oleh Dinas 

Koperasi atau Kementerian Koperasi. Tentu saja prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan 

koperasi tidak hanya tanggung jawab dari pengurus tetapi semua komponen yang ada dalam koperasi 

sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam lembaga keuangan koperasi tersebut dalam rangka 

perlindungan hukum bagi anggota dan memberikan pelayanan prima bagi anggota koperasi. 

 

Peranan Pengawas Koperasi Dalam Rangka Penerapan Prinsip Transparansi Dalam 

Lembaga Keuangan Koperasi. 
 

Pengawas merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pada lembaga keuangan koperasi  yang 

mempunyai tugas yang sangat berat dan hal ini pula telah diatur secara normatif di dalam Undang-undang 

No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terutama Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yang masing-masing 

menyatakan sebagai berikut : 

Pasal 38 

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota 

(2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota 

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. 

 

Pasal 39 

(1) Pengawas bertugas: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya 

(2) Pengawas berwenang : 

a. Meneliti  catatan yang ada pada koperasi 

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 
 

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang No 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian di atas terlihat kewenangan pengurus memang sangat sentral dan penting terutama 

dalam melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi. Jika koperasi tidak diawasi secara kontinue, maka 

akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga harapan menjadi koperasi yang sehat tidak akan 

terwujud. Tentu saja koperasi dalam melakukan pengawasannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang 

telah diatur di dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi itu sendiri. Pengawasan harus dilakukan secara 

objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidaka keluar dari tugas 

dan kewenangannya sebagai pengawas. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

koperasi pengawas perlu untuk menjaga soliditas dan fungsi koordinasi  serta memberikan  saran-saran yang 

membangun demi kemajuan ekonomi koperasi  ke depan, sebagaimana yang  tercermin  dalam hubungan 

kerja pengurus, pengawas dan manajer koperasi (Subandi , 2010 : 65)  yaitu : Perlu diadakan pemisahan 

yang tegas antara pengurus, pengawas dan manajer koperasi  dibuat pedoman sebagai berikut : 

1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. 

2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi 

saran-saran demi kemajuan ekonomi. 

3. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan 

sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi 

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. 

Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung 

memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini 

agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas 

pemahaman antara pelaksana dan pengawas. 
 
       Lebih lanjut peranan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas  menurut Muhammad Firdaus dan 

Agus Edhi Susanto (2004 : 90) yaitu : 

1. Memberikan  bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan. 
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2. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga dan  biaya agar tercapai efisensi perusahaan koperasi. 

3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

4. mencegah terjadinya penyelewengan. 

5. menjaga tertib administrasi secara menyeluruh. 
 

Dalam rangka menyempurnakan fungsi dan peranan pengawasannya maka pengawas atas persetujuan 

pengurus dan anggota dapat meminta jasa audit kepada seorang Akuntan Publik guna menganalisis dan 

mengkaji serta memeriksa keuangan koperasi berupa administrasi keuangan, Penghitungan Hasil Usaha 

(PHU) dan Laporan Arus Kas, hal itu dilakukan guna mewujudkan koperasi yang sehat dari segi pengelolaan 

keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian yang menyatakan bahwa : “ Koperasi  dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik”. 
 

Tata Cara pemeriksaan oleh pengawas yaitu sebagai berikut (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi 

Susanto (2004:68)  :  Pemeriksanaan dilakukan di tempat kedudukan koperasi dan juga disemua cabang-

cabang tempat kegiatan koperasi dilakukan. 

a. Pengawas dapat melakukan pemeriksanaan sewaktu-waktu  paling sedikit , salah satu diantaranya 

dilakukan menjelang tutup tahun buku. 

b. Setiap kali diadakan pemeriksaan , pengurus atau pegawai harus mendampingi anggota pengawas untuk 

memberikan keterangan yang diperlukan. 

c. Pemeriksaaan yang dilakukan oleh pengawas mencakup 2 aspek besar yaitu pemeriksaan atas organisasi 

koperasi dan pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi. 
 

       Pemeriksaan  atas organisasi koperasi akan menyangkut hal-hal berikut : 

1. Apakah kegiatan –kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan tujuan koperasi seperti yang telah 

ditetapkan dalam anggaran dasar. 

2. Apakah alat-alat  kelengkapan organisasi koperasi sudah tersusun dan berjalan menurut fungsinya 

masing-masing. 

3. Apakah buku daftar anggota  dan buku daftar pengurus serta yang berhubungan dengan organisasi serta 

administrasi lainnya tersedia, diisi dan terpelihara dengan baik. 

4. Apakah rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota telah diadakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan apakah notulen rapat tersedia dan menggambarkan perjalanan rapat yang sebenarnya dan 

berbagai keputusan yang diambil sudah dijalankan. 

5. Apakah petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diberikan pejabat koperasi ditanggapi dan dipatuhi. 
 

 Pemeriksaan atas organisasi perkumpulan juga meliputi upaya untuk mengukur tingkat kepatuhan 

terhadap peraturan koperasi itu sendiri antara lain: 

1. Apakah anggaran belanja yang disahkan oleh rapat anggota sudah dipatuhi atau tidak. 

2. Apakah peraturan-peraturan  sebagai keputusan rapat anggota sudah ditaati. 

3. Apakah  semua kewajiban anggota dipenuhi 

4. Apakah pertambahan jumlah anggota sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Apakah pemberhentian anggota koperasi  sampai merugikan koperasi. 
 
      Pemeriksaan  atas usaha perkumpulan koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Apakah sisa uang  dan sisa barang sesuai dengan yang tercantum pada buku-buku yang bersangkutan. 

2. Apakah sisa uang yang berada di bank sesuai dengan sisa dalam buku yang bersangkutan. 

3. Apakah penyusutan harta inventaris (tetap/bergerak) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku  dalam hal ini, 

apakah tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

4. Apakah piutang-piutang (pemberi pinjaman uang/barang)benar-benar terbukti dan terjamin dengan surat-

surat dan anggunan serta apakah sisa piutang itu masih dapat ditagih atau tidak. 

5. Apakah utang koperasi benar-benar atas persetujuan rapat anggota atau rapat pengurus  dan guna 

kepentingan usaha  koperasi. 

6. Apakah utang diangsur menurut surat perjanjian utang. 

7. Apakah pengeluaranbiaya-biaya sesuai dengan batas-batas yang disetujui dalam anggaran belanja koerasi, 

dan apakah setiap pengeluaran terbukti dengan adanya kwitansi dibubuhi materai menurut ketentuan yang 

berlaku. 

8. Apakah neraca serta perhitungan  rugi laba dan cara pembagian  isa hasil usaha sesuai dengan angka-

angka dalam buku-buku yang diperiksa dan tidak bertentangan  dengan ketentuan UU koperasi  serta 

anggaran dasar koperasi. 
 

Mekanisme tata cara pengawasan di atas tentunya haruslah dijadikan pedoman oleh setiap pengawas 

koperasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai 
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masukan yang membangun atau konstruktif demi kemajuan koperasi itu sendiri dan terlaksananya prinsip 

transparansi atau  keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. 
  

        Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004: 91) bahwa isi laporan hasil pengawasan 

paling tidak harus memuat/menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

1. Perkembangan usaha selama satu tahun dan dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu. 

Dilengkapi dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi. 

2. Perkembangan keuangan, simpanan anggota maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan. 

3. Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi 

4. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya jika ternyata ada 

keputusan yang belum dilaksanakan oleh pengurus. 

5. Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, karyawan, manajer/pengelola. 

6. Kesimpulan pemeriksanaan dan saran untuk kemajuan koperasi. 
. 

Peranan pengawas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anggota harus dilakukan secara 

professional dan objektif tanpa terpengaruh oleh opini apapun dari pengurus yang bersifat menjatuhkan 

kinerja dari pengawas. Pengurus pun harus menghormati tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pengawas 

begitu pun sebaliknya. 

 

SIMPULAN 
 

1. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan koperasi mutlak diperlukan dalam rangka perlindungan 

hukum bagi anggota dan mewujudkan koperasi yang sehat dan profesional. Penerapan Prinsip 

Transparansi dalam pengelolaan koperasi ditandai dengan diterapkannya fungsi manajemen koperasi 

secara benar yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengendalian serta dilaksanakannya aspek-aspek manajemen koperasi yang meliputi manajemen 

koperasi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran dan didukung oleh adanya akuntabilitas 

koperasi yang meliputi proses akuntansi yang baik , administrasi koperasi yang baik dan laporan 

keuangan koperasi. Jika prinsip transparansi tidak dijalankan dengan baik maka patut diduga koperasi itu 

tidak sehat dan bermasalah dari segi hukum sehingga berimplikasi terhadap minimnya perlindungan 

hukum bagi anggota. 

2. Peranan pengawas koperasi dalam penerapan prinsip transparansi dalam lembaga keuangan koperasi yaitu 

tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian, dan tetap berpegang teguh kepada mekanisme tata cara pengawasan  yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART koperasi sehingga hasilnya nanti dapat dijadikan 

sebagai masukan yang membangun atau konstruktif pada Rapat Anggota demi kemajuan koperasi itu 

sendiri demi terlaksananya prinsip transparansi atau  keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. 
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