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Kata Pengantar 

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga kajian dan penelitian bahan 

perpustakaan tentang Pemikiran/Ide/Gagasan Bung Hatta tahun 

anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut 

merupakan upaya mewujudkan amanat Peraturan Kepala  

Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, yang 

salah satunya menyebutkan bahwa tugas UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Hatta adalah melakukan penelitian dan 

pengkajian bahan perpustakaan tentang Bung Hatta. 

 Topik kajian yang diangkat pada tahun 2018 ini adalah 

tentang koperasi dalam pandangan Mohammad Hatta dan 

relevansinya dengan masa kini. Kajian ini membuka kesadaran kita 

bahwa betapa luas dan dalamnya pemikiran tokoh proklamator 

tersebut. Ia menguraikan koperasi sedemikian rinci dan sistematis. 

Suatu pemikiran yang sudah sepatutnya diacungkan jempol. Bagi 

Bung Hatta, koperasi merupakan suatu aktivitas oleh rakyat, dari 

rakyat dan untuk rakyat. Sementara negara berperan sebagai  

penguasa public utilities dan natural riches serta memegang teguh 

peranannya sehingga tercapai kemakmuran yang sebesar-besarnya 

untuk rakyat.  

 Hal yang menarik dari Bung Hattaadalah: meski 

menganjurkan koperasi di berbagai kesempatan,  namun di 

matanya tidak semua aktivitas ekonomi dapat di-koperasi-kan atau 

di-negara-kan. Sebab bila itu sampai terwujud, maka negara tidak 

mempunyai kuasa dan harkat martabat rakyat juga menjadi lenyap. 

Untuk swasta, melengkapi dengan cakupan yang sangat luas, baik 

swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri. Untuk detailnya, 

kami persilahkan pembaca membaca sendiri secara langsung 

kajian ini.   

 Akhirnya sebagai penutup kami ucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya kajian ini. 
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Pertama-tama kepada Bapak Prof. Dr. Sri-Edi Swasono serta Ibu 

Prof. Dr. Meutia Hatta yang berkenan menjadi narasumber kami. 

Kemudian kepada sejarawan Bapak Prof. Dr. Mestika Zed yang 

bersedia menerima kami di tengah jadwal beliau yang padat. Kami 

juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada narasumber 

dan pembimbing kajian ini, Ibu Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta 

tim. Demikian juga untuk para pustakawan kami yang merupakan 

Tim Penyusun Kajian, kami sampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya, serta semua pihak yang belum 

disebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu 

kelancaran kajian ini 

 Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Atas kekurangan dan kelemahan kajian ini, kami 

mengharapkansaran dan masukan yang berharga untuk 

penyempurnaannya. 
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           SEJARAH PEMIKIRAN KOPERASI                       

           BUNG HATTA 

 

 Kemajuan merupakan harga mati yang tidak bisa 

ditawar-tawar.Kemajuan itu tidak bisa timpang antara satu 

dengan yang lainnya. Sebuah negara tidak dapat dikatakan ideal 

bila hanya  demokrasi dan politik saja yang maju. Namun 

ekonomi masyarakat dan kesejahteraannya juga harus ikutan 

maju. Masyarakat yang maju adalah cita-cita luhur dari 

pemimpin, cita-cita yang hendak diwujudkan oleh pejuang sejati. 

Pejuang tidak rela rakyat yang diperjuangkannya hidup dalam 

himpitan kesusahan. Dia akan terus mencurahkan pemikiran dan 

berusaha keras untuk mencapai kesejahteraan itu. Kesejatian 

pemimpin itu tidak berhenti pula pada satu perjuangan,  tetapi 

dia selalu dekat dan mendatangkan solusi-solusi. 

Prinsip seperti itu yang dijaga oleh Bung Hatta. Dia 

tidak pernah berhenti berpikir untuk memajukan koperasi di 

Indonesia. Koperasi harus menjadi soko guru dalam 

perekonomian Indonesia. Pandangan Bung Hatta tentang 

bagaimana koperasi tersebut dipengaruhi oleh kesuksesan dan 

keberhasilan koperasi di beberapa negara,seperti di Selandia 

Baru, Denmark dan Jerman. Koperasi tumbuh menjadi 

penyelamat masyarakat kecil melawan kapitalis yang semakin 

membabi buta. 
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Melihat kesuksesan koperasi menumbuhkembangkan 

ekonomi masyarakat di negara-negara tersebut, Bung Hatta lalu 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1925, 

Bung Hatta dan Samsi, temannya, berangkat ke Skandinavia 

dengan maksud untuk mempelajari koperasi lebih lanjut. 

Semenjak itu, pemikiran koperasi untuk memajukan 

perekonomian Indonesia semakin kuat dalam pemikiran Bung 

Hatta, dan akhirnya menjadi gagagasan dalam ekonomi 

kebangsaan. 

Koperasi, menurut Bung Hatta, bisa tumbuh dan 

berkembang atas dasar asas gotong royong yangsudah ada dalam 

masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia sudah 

mempunyai bentuk-bentuk serikat usaha, seperti di Sumatera 

sudah ada perkumpulan serikat usaha dengan program simpan 

pinjam. Di Pulau Jawa juga ditemukan serikat usaha masyarakat 

perkotaan dan pedesaan untuk memajukan perekonomian 

kelompok.  

Ketika Bung Hatta belajar di MULO, dia telah mengenal 

Syarikat Usaha di Padang.Dia sering berkunjung ke kantor usaha 

tersebut walapun hanya untuk membaca koran dan berdiskusi 

dengan Engku Taher Marah Sutan sebagai sekretaris dari 

Syarikat Usaha tersebut. Hal ini juga minimal memperkuat 

bahwa ternyata Indonesia dalam alam penjajahan sudah 

memililiki usaha-usaha berserikat dengan membangun 

kesejahteraan berdasarkan syarikat atau gotong royong.  
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Oleh sebab itu, menggerakan ekonomi perlu pendekatan-

pendekatan yang berbasis rakyat, suatu pendekatan budaya. 

Sebab pembangunan ekonomi kerakyatan tidak boleh lari dari 

kenyataan yang terjadi di sekitar rakyat.Masyarakat harus 

disejahterakan berdasarkan kearifan-kearifan yang dibangunnya. 

Mereka tidak dipaksa dan dimanjakan,namun membangun 

mereka berdasarkan budaya yang dimiliki secara bersama. Sebab 

membangun kesejahteraan tidak dapat bebas nilai, tidak dapat 

hanya berlangsung dalam satu pendekatan politik atau satu 

pendekatan ilmu ekonomi saja. Pembangunan kesejahteraan 

harus ditelisik dengan berbagai pendekatan.Kesejahteraan bukan 

untuk satu kepentingan saja, tetapi untuk kepentingan orang 

banyak, kepentingan warga negara secara menyeluruh. Hatta 

merumuskan kepentingan kesejahteraan bangsa ini dalam Pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945.  

Tambahan lagi, secara tidak langsung praktik-praktik 

semacam koperasi sudah lama berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. Praktik semacam koperasi inidikembangkan sebagai 

salah satu bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial 

yang liberalistik individual,  yang mulai berkembang masif 

terutama sejak Sistem Tanam Paksa diberlakukan, sehingga 

rakyat Indonesia semakin kerdil dalam hisapan sistem yang 

dilakukan oleh kolonial ini. Bung Hatta sangat membenci 

kondisi di atas.Dia sangat menentang praktik-praktik yang tidak 

manusiawi dan tidak adil ini.  
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Didorong oleh kenyataan tadi, Bung Hatta gencar 

menulis tentang koperasi.Gagasannya tersebar dalam berbagai 

surat kabar dan buku. Dalam pandangan Bung Hatta,  bangsa di 

dunia harus menentang sistem ekonomi kapitalis yang tidak 

berdamai dengan masyarakat jajahannya (Nasution, 2003: 44). 

Bung Hatta jauh-jauh hari sebelum koperasi dicetuskan menjadi 

salah satu sistem yang membangun kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, telah menulis tentang ketidakadilan yang diciptakan 

oleh kolonial tersebut.Tulisan-tulisan Bung Hatta di Daulat 

Ra’jat menjelaskan ketidakadilan kolonial. Salah satunya Bung 

Hatta menulis dengan tegas mengenai Pengaruh Kolonial 

Kapital di Indonesia: 

 

 

Gambar: Tulisan Bung Hatta Menjelaskan Tentang Pengaruh 

Kolonial di Indonesia  yang ditulis di majalah Daulat 

Ra’jat 
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Sistem ekonomi kolonial telah menempatkan masyarakat 

Indonesia ke dalam situasi yang menyengsarakan, di mana 

moneterisasi telah membawa kepada sikap pandang 

individualitas dalam lapangan ekonomi. Semangat kolektif 

sebagai kebijaksanaan lokal telah tergerus sehingga masyarakat 

bawah cenderung tersisihkan dalam sistem ekonomi yang seperti 

ini. Pada titik inilah koperasi menjadi jalan keluar yang hendak 

ditawarkan Bung Hatta sebagai salah satu model tepat dan 

mempunyai akar dalam masyarakat Indonesia, diperkaya dengan 

model-model yang telah dijalankan di negara-negara Eropa 

khususnya di daerah Skandinavia, sebagaimana juga dijelaskan 

oleh Mestika Zed (2012:92): 

“Hatta sangat terkesan dengan perkembangan 

koperasi di negara yang baru dikunjunginya, seraya 

teringat akan negerinya sendiri, Hindia Belanda 
yang masih dijajah Belanda. Keinginannya untuk 

mengembangkan koperasi semakin kuat, bukan 

semata-mata karena kebetulan disiplin ilmu 

ekonomi yang ditekuninya, melainkan karena dalam 
koperasi ada nilai perjuangan untuk kepentingan 

bersama. Di dalam usaha koperasi terdapat jiwa 

kebersamaan (persatuan) dan kerja sama dan lebih 
penting lagi, moral koperasi: tolong-menolong atau 

kebersamaan untuk kesejahteraan bersama, baik 

secara ekonomi maupun sosial. Jadi mengapa harus 

koperasi? Jawabannya ialah karena dalam usaha 
koperasi ada semangat perjuangan untuk 

memerdekakan ekonomi rakyat dari tekanan 

penjajahan dan perusahaan besar swasta yang 
didukung pemerintah kolonial. Karena itu bagi 

Hatta sistem dan praktik kolonialisme hanya  
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mungkin dihadapi dengan kerja sama dan persatuan 
dan bukan dengan ‘persatean’”. 

          Bung Hatta tahu benar kesengsaraan dari sistem ekonomi 

yang diberlakukankolonial terhadap masyarakat jajahannya. 

Sadar dengan kenyataan ini, dia bersikeras untuk perjuangan 

menuju kemerdekaan, termasuk kemerdekaan ekonomi dengan 

berjuang menentang kapitalisme yang dibumikan oleh kolonial. 

Salah satu tujuan koperasi adalah menentang kapitalisme. Ada 

perbedaanyang tegas antara koperasi dengan kapitalisme, yaitu: 

 

Tabel 1. Perbedaan koperasi dengan kapitalisme 

KOPERASI KAPITALISME 

Asas kolektiviteid Individualited 

Ideologi nasionalis  Ideologi kapitalis-liberalis 

Penekanannya konteks sosial 
dalam kegiatan ekonomi  

Penekanan pada ekonomi 
murni atau maksimal laba 

Kepentingan bersama 
anggotanya 

Kepentingan pemilik modal 

Kepemilikan alat-alat produksi 
dan distribusi didominasi oleh 
kebutuhan anggota 

Alat-alat produksi dan alat-
alat distribusi di dominan oleh 
pemodal 

Mekanisme pasar ditentukan 
oleh kebutuhan rakyat banyak 
dan kebijakan yang demokratis 

Mekanisme pasar ditentukan 
oleh hukum pasar bebas 

Sumber: Zed, dkk. 2012 

  

Bung Hatta sangat mengetahui derita rakyat-bangsa yang 

terjajah.Tidak ada negara terjajah yang sejahtera, yang mampu 

membangun kehidupan yang baik. Demikian pula dengan sistem 

kapitalis.Sistem ini lebih dominan memperkaya pemilik modal 

dan pemegang kekuasaan. Sementara yang miskin selalu berada 
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dalam pihak yang dirugikan dan dipaksa untuk bekerja 

memperkaya pemilik modal tersebut. Karena itu, ketimpangan 

dari segi ekonomi tidak dapat dihindari. Ketimpangan ini akan 

menjadi penyumbang kemiskinan.  Kondisi kapitalisme 

penjajahan kolonial yang menyengsarakan ini banyak sekali 

ditemui ditulisan-tulisan Bung Hatta, seperti salah satunya ditulis 

Bung Hatta di majalah Daulat Ra’jat dengan judul Nasib Kaoem 

Ketjil di Indonesia. Bung Hatta mengulas, betapa susahnya 

kehidupan kaum masyarakat akar rumput yang hidup dalam 

bayangan dan desakan kapitalis dan kolonialis tersebut. 
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Sedangkan koperasi tidak demikian. Koperasi 

menghendaki anggota menjadi penentu dari modal yang 

dimilikinya. Kepentingan anggota selalu menjadi yang utama, 

bukan ditentukan dan dipekerjakan untuk orang-orang tertentu. 

Namun bekerja untuk modal usaha yang dimilikinya secara 

bersama. 

 Setidaknya ada tiga dasar pemikiran Bung Hatta tentang 

faktor yang melatarbelakangi gagasan koperasi yang 

dikembangkannya di Indonesia. Pertama, kondisi masyarakat 

Indonesia secara kultural, lalu sistem ekonomi kolonial dan 

terakhir cita-cita bangsa Indonesia kedepan. Tiga hal ini 

akhirnya menjadikan tekad Bung Hatta untuk mengkoperasikan 

masyarakat Indonesia, dan memasyarakatkan koperasi di negeri 

ini. 

 

 

Gambar1: Dasar Pemikiran Koperasi Bung Hatta 

 

DASAR 
PEMIKIRAN 
KOPERASI

KULTUR 
MASYARAKAT

CITA-CITA 
BANGSA

SISTEM 
KOLONIAL
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1. Kultur Masyarakat Indonesia 

Masyarakat Nusantara tradisional telah memiliki 

semacam organisasi desa ataupun perkumpulan dan perkongsian 

untuk saling membantu menghadapi masa-masa sulit. Dalam 

bentuk yang lebih formal, perkumpulan-perkumpulan ini 

berbentuk syarikatekonomi dengan berbagai modelnya.Ada yang 

berkembang di daerah perdagangan dan kawasan buruh.Ada juga 

yang bertumbuh di wilayah pertanian, di antara kalangan para 

petani maupun pekebun. Masyarakat-Indonesia adalah 

masyarakat yang memiliki tipe kultural berkelompok dan 

kekeluargaan. Dalam masyarakat Jawa ada adagium mangan ora 

mangan yang penting ngumpul. Makan tidak makan yang 

penting berkumpul. Hal ini menunjukkan ada bentuk 

kekeluargaan yang tinggi dalam menata kehidupan. 

 Di masyarakat Minangkabau misalnya, ada pepatah yang 

menyebutkan sacieok bak ayam sa danciang bak basi, kaba baik 

dihimbauan dan kaba buruak di hambuan. Artinya ada kebulatan 

kesepakatan untuk membangun kebaikan dengan kebersamaan, 

bukan dengan kesendirian. Sejahtera bersama dan menanggung 

resiko juga bersama. 

 Dalam pepatah Nusantara, gambaran masyarakat negeri 

ini dikatakan sebagai masyarakat yang tata kelola kehidupannya 

berdasarkan kelurah sama menurun danke bukit sama mendaki. 

Pepatah ini memiliki makna bahwa masyarakat negeri ini adalah 

masyarakat yang menata kehidupannya dengan bergotong 

royong. Dengan kata lain, hidup dan sejahteranya negeri, bangsa, 
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dan negara ini bukan dengan kerja individualistik,namun dengan 

kerjasama. 

 Dengan bentuk kerjasama inilah penataan kesejahteraan 

hidup masyarakat Indonesia dibangun. Hal ini dibuktikan oleh 

berkembangnya syarikat-syarikat dalam masyarakat Indonesia. 

Apalagi dalam masyarakat pedesaan, bentuk kerjasama itu masih 

kuat dan mengakar. Sebagaimana dijelaskan olehIndonesianis 

asal Australia,JohnIngleson,tentang  Perkumpulan Simpan 

Pinjam Masyarakat di desa-desa di Indonesia. Masyarakat 

pedesaan Indonesia membangun ekonominya bukan dengan 

berutang, tetapi dengan simpan pinjam.Suatu ketika mereka bisa 

mempergunakan simpanannya untuk pengembangan usaha atau 

untuk menyelamatkan keluarga seperti untuk biaya pengobatan, 

biaya kenduri, dan membantu para anggota untuk menyelesaikan 

persoalan.    

Dalam laporan surat kabar tahun 1927 diinformasikan satu 

bentuk kehidupan kerjasama atau gotong royong dalam 

masyarakat Minangkabau:  

"Dipergaoelan hidoep boemipoetra di-
Minangkabau ini dari dahoeloe-dahoeloenja soedah 

kedapatan bekerdja bersama-sama (tolong-bertolong) itoe. 

Seboeah misal jang terang dan sampai sekarang masih 

banjak dilazimkan orang, ialah waktoe mengerdjakan 
sawah, dan menegakkan roemah d.l.l.  

 

Di Minangkabau sejak kurun ini telah diadakan semacam 

perkumpulan intranagari berupa Lumbuang Nagari, yang 

tersebar di masing-masing nagari, dengan beragam nama di tiap-
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tiap nagari. Nagari adalah struktur pemerintahan terendah di 

Minangkabau, setara dengan desa di Jawa atau mukim di Aceh. 

Dalam syarikat usaha dikenal Lumbuang Nagari,semacam 

koperasi sederhana tempat di mana anggota kaum dan nagari 

menyimpan uang untuk kemudian dipergunakan sewaktu-waktu 

ketika ada musibah-musibah tertentu atau hajatan-hajatan 

penting tertentu.Lumbung Nagari ini begitu bermakna perannya 

pada beberapa kejadian bencana, yang mempelihatkan andilnya 

dalam memberikan bantuan, seperti dalam membantu korban 

kebakaran di Minangkabau sepanjang tahun 1920an dan 1940an. 

Sebuah majalahTaniyang dikeluarkan oleh Dienst Landbouw di 

Bukittinggimengabarkan Lumbung Nagari telah banyak 

menyelamatkan korban kebakaran termasuk korban kebakaran di 

kalangan petani, salah satunya terlihat dari petikan berita 

Majalah Tani itu: 

"Pengoeroes-pengoeroes loemboeng desa di Kota 
Nan Gadang dari jang rendah sampai jang tinggi soedah 

mengambil kepoetoesan menghapoeskan segala oetang 

orang-orang jang ditimpa bahaja kebakaran itoe sama 
sekali".  

 

Lumbung Nagari itu begitu penting artinya di tengah 

kondisi-kondisi darurat atau krisis yang menimpa sebuah nagari. 

Atas perannya ini, kehadirannya di nagari-nagari dipuji-puji 

banyak orang. Artinya, disetiap nagari-nagari di Minangkabau 

pada ketika itu sudah ada kehidupan kerjasama dalam 

menjalankan usaha. 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
12 

 
  

Di daerah pedesaan lain sebelum kemerdekaan 

perkumpulan atau syarikat tumbuh dengan cukup pesat pula, 

bahkan sudah memberi nama dengan koperasi, sebagaimana di 

ditulis dalam laporan sebuah surat kabar: 

Sedangkan koperasi dipakaikan, apabila bermaksud akan 

mempergoenakan tenaga bersama dalam hal: hendak 
memperoleh modal, mengadakan barang-barang oentoek 

peroesahaan, perkakas-perkakas dam benda-benda 

bergoena boeat hari-harian, mendjoealkan hasil-hasil 
keboen, mengoesahakan dan menghasilkan barang-barang 

perniagaan dan mengadakan oeang-oeang oentoek biaja-

biaja jang datangnja tiba-tiba sadja seperti kematian, 

kebakaran, keroesakan hewan d.l.l. Disini boekanlah 
semata-mata bekerdja bersama-sama yang dikemoekakan, 

tetapi lebih lagi bersekoetoe dan bersatoe, soepaya 

bertambah kekoeatan dimata orang lain.  

 

Di Minangkabau juga sudah ada koperasi dengan Syarikat 

Kebun Pandai Sikekyang didirikan dan dikelola oleh bumi 

putera. Koperasi ini didirikan pada tahun 1915, sebelum Bung 

Hatta mempelajari koperasi ke Denmark dan Swedia, barangkali 

“jang tertoea di-Alam Minangkabau" ini mendapat pujian-pujian 

di suratkabar. Di sebuah artikel di suratkabar berjudul “Syarikat 

Kaboen Pandai Sikek (1915-1928)”, dikatakan bahwa koperasi 

ini telah menjadi prototipe keberhasilan sebuah koperasi yang 

digagas masyarakat lokal. Koperasi ini, menurut berita 

suratkabar, "Seboeah tjontoh, jang patoet sekali ditiroe oleh 

semoea orang!" Kongsi ini pada 1927 sudah ada mempunyai 

10.000 batang para (pohon karet)  yang memberi hasil dan lebih 

dari 10.000 batang yang baru berumur 1,5 tahun. 
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Koperasi Syarikat Kebun Pandai Sikek sebuah koperasi 

yang didirikan oleh orang-orang dari Nagari Pandai Sikek, yang 

pada masa itu berada di bawah pemerintahan administratif 

Onderafdeeling Padang Panjang. Sebagaimana dicatat sebuah 

pemberitaan: "... seboeah koperasi beroesaha tanah dari orang2 

negeri Pandai Sikek, onderafdeeling Padang Pandjang." Proses 

pendirian koperasi ini bermulai dari gagasan dan pendirian dari 

Datoek Radjo Nando, seorang penghulu Suku Sikumbang di 

Pandai Sikek. Sang Datuk telah cukup lama merantau ke Malaka 

dan terbilang sukses di tanah rantau.  Sekembali dari Malaka, dia 

meninjau kampung halamannya. Pada 1915, dia lalu mendirikan 

koperasi tersebut. Dia diikuti oleh empat orang lainnya yang 

bernama: Datoek Sinaro Pandjang, Datoek Radjo Endah, Sidi 

Katib, dan Labai Bagindo Besar. "Orang jang berlima inilah 

sebenarnja, jang merintis djalan boeat koperasi itoe,” begitu kata 

laporan surat kabar. 

Sejak didirikan tahun 1915 itu, anggota koperasi ini 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1919 anggotanya 

tercatat sejumlah 36 orang, setahun kemudian anggotanya 

sampai 50 orang. Rata-rata anggotanya adalah orang Pandai 

Sikek, sekalipun ada juga yang dari luar nagari itu, seperti 2 

orang dari Koto Laweh, dan ada juga yang dari Koto Baru. Uang 

iuran diambil rata-rata f30,-  sebulan. Sempat nyaris collapse 

pada tahun 1923-1924 akibat harga komoditas pertanian yang 

menukik tajam, setelah itu perkumpulan ini bangkit lagi. Sampai 

tahun 1927, keuntungan bersih koperasi ini sudah mencapai 
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f6.616.56. "Tahoen jang lepas, kalau dihitoeng keoentoengan 

perserikatan lebih dari 60%," demikian dicatat berita suratkabar 

tahun 1927. Sebagaimana koperasi pada umumnya yang kita 

kenal kini, dari seluruh laba yang dihasilkan perkumpulan ini, 

15% di antaranya disisihkan untuk keperluan memperluas usaha. 

Sementara 85% laba yang tersisa, dibagi-bagi untuk seluruh 

anggota.  

Akibat keberhasilan koperasi ini, beberapa daerah juga 

mulai mengembangkan koperasi dalam bidang yang sama. 

Daerah yang berikutnya tercatat hendak merintis koperasi adalah 

Kayu Tanam. Dari catatan suratkabar: "DiSalodako (Kajoe 

Tanam) orangpoen soedah meniroe teladan itoe dengan 

mendirikan poela seboeah koperasi." Tanaman yang hendak 

diusahakan koperasi di Kayu Tanam ini bukan saja para (karet) 

tetapi telah juga mulai mengusahakan tanaman lain di antaranya 

kopi. "Tanaman yang akan ditanam, ialah para dan barangkali 

diantaranja kopi." Selain Kayu Tanam, di daerah Agam, Lubuk 

Basung, juga telah pula diancang-ancang untuk mendirikan 

koperasi dalam bidang sejenis. Menurut laporan Majalah Tani: " 

... di Loeboek Basoeng (Padang Kalam Sitanang) soedah poela 

ada seboeah lagi koperasi sematjam itoe".    

Rupanya di Minangkabau sudah berkembang semacam 

koperasi sebelum Bung Hatta mempelajari koperasi ke negeri 

orang. Kultur atau budaya koperasi ini sebagian besar sudah 

menjadi sosial budaya dalam masyarakat Indonesia, bekerjasama 

dan kekeluargaan. Kondisi-kondisi sosial budaya di daerah lain 
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juga demikian, mungkin di Pulau Jawa misalnya kita juga dapat 

melihat dari Taman Siswa yang dikembangkan oleh Ki Hajar 

Dewantara, yang juga disebut-sebut oleh Bung Hatta sebagai 

inspirasi untuk membudayakan koperasi menjadi salah satu 

perubah kehidupan masyarakat Indonesia. 

 Dalam beberapa hal, Bung Hatta juga telah menyebutkan 

bahwa semangat kerjasama dan kultur gotong royong yang ada 

pada masyarakat menjadi bagian penting dalam 

menumbuhkembangkan koperasi di Indonesia, karena koperasi 

pada dasarnya sangat mendidik orang untuk bekerjasama dan 

membangun berdasarkan asas kekeluargaan tersebut.  

 

2. Sistem dan Ancaman Kolonial 

Kejamnya sistem tanaman paksa di Indonesia yang 

diberlakukan oleh kolonial terhadap pribumi juga telah 

menyengsarakan kehidupan bangsa. Di perkotaan, khususnya di 

kota-kota di Jawa telah memaksa masyarakat membangun 

perekonomian dengan sistem bersama.Kita pun mengenal 

adanya  koperasi terutama berupa perkumpulan simpan-pinjam. 

Perkumpulan ini mulai marak sejak diperkenalkannya Sistem 

Tanam Paksa di Jawa pada 1830, ketika para petani Jawa 

dipaksa menanam tanaman ekspor seperti gula, nila, dan kopi 

untuk pasar dunia. Kondisi baru ini  telah “memperluas 

jangkauan perekonomian uang hingga ke pedesaan di Jawa dan 

langsung mengarah pada pertumbuhan kota-kota besar maupun 

kecil(John Ingleson). 
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Namun, pada sisi pertumbuhan itu, keuntungan tetap 

berada  secara dominan pada kolonial, nasib para petani tidak 

berubah dan tetap melarat. Bung Hatta memberi perhatian luar 

biasa terkait kondisi-kondisi masa kolonial ini.Bahkan masuknya 

Bung Hatta ke dalam berbagai organisasi karena panggilan 

jiwanya untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman 

kolonial. 

 Catatan pahit penjajahan ini sering kali diingat oleh 

Bung Hatta.Dalam memoarnya hampir 80 persen dari isi buku 

itu menceritakan tentang pergerakan untuk membangun bangsa 

ini tanpa cengkraman kolonial tersebut. Bung Hatta rela diadili, 

dipenjara dan dibuang demi bangsa ini, agar rakyatterbebas dari 

penjajahan kolonial yang menyengsarakan dalam berbagai 

aspeknya. 

Kehadiran koperasi dalam pandangan Bung Hatta 

(1978), seperti disebutkan sebelumnya adalah mengeluarkan 

masyarakat Indonesia dari ancaman kapitalis dan 

ketidakmandirian akibat lama dikendalikan oleh penguasa 

kolonial. Masyarakat secara sadar juga telah melakukan 

perlawanan.Sayangnya ancaman kolonial terlalu kuat, maka 

masyarakat tetap dalam kondisi tidak berdaya. Hal ini dapat 

dilihat dari lahirnya perkumpulan simpan pinjam di Pulau Jawa 

untuk melawan Sistem Tanam Paksa. 

Perkumpulan Simpan Pinjam sebagai cikal-bakal 

koperasi di Indonesia tidak datang dari Eropa. Ia datang tidak 

hanya dari hanya gejala pedesaan di Indonesia. Namunsekaligus 
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juga merupakan gejala lokal masyarakat Indonesia di tengah 

gejolak kehidupan masyarakat pinggiran. Perkumpulan simpan 

pinjam adalah bentuknya yang paling awal dalam melawan 

ketidakadilan sistem ekonomi kolonial yang dilakukan oleh 

pribumi dan kemudian berkembang di kota-kota Indonesia. Pada 

1910-an, perkumpulan masyarakat ini sudah ada di tempat-

tempat kerja dan kampung, bagian dari wilayah perkotaan yang 

seringkali kurang terawat (John, 204). 

Perkumpulan simpan pinjam ini pada mulanya bertujuan 

mengatasi kehidupan sehari-hari dengan pendapatan yang kecil 

tanpa kemampuan menabung, terutama dalam masyarakat 

perkotaan yang selalu dihimpit oleh kemiskinan akibat perlakuan 

kolonial yang menjadikan pribumi sebagai buruh dengan gaji 

yang kecil, sehingga sulit untuk membiayai kehidupan.  

 

3. Cita-cita Memajukan Bangsa 

Jika ditelaah dan dianalisis tulisan dan pidato-pidato 

Bung Hatta tentang koperasi, hampir semuanya berorientasi 

untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. 

Koperasi menjadi salah satu model yang dapat dikembangkan 

dalam membangun masayarakat Indonesia, berdasarkan kultur 

dan budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia pada 

umumnya, yakni semangat bergotong royong dan kekeluargaan.  

Bung Hatta sadar sepenuhnyabahwa kemerdekaan 

adalah hak semua bangsa di dunia.Bangsa-bangsa yang terjajah 

wajib memerdekakan dirinya dari penjajahan, kemudian 
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diperkuat dalam pidato inagurasinyaketika terpilih menjadi ketua 

Perhimpunan Indonesia.Dengan tegas pada akhir pidatonya 

Bung Hatta mengatakan imperialisme Barat harus disudahi untuk 

kepentingan kemanusiaan  dan tiap-tiap bangsa yang terjajah 

harus mempunyai kewajiban untuk memerdekakan dirinya dari 

penjajahan. Indonesia harus mencapai kemerdekaannya atas 

dasar kemanusiaan dan peradaban (Hatta, 1978: 188-195). 

Kemerdekaan adalah cita-cita bangsa yang harus 

diperjuangan dan dipertahankan. Bung Hatta 

mendharmabaktikan dirinya untuk kesadaran kemerdekaan dan 

kesadaran mempertahankannya. Cita-cita ini yang menjadi 

tujuan dari segenap pemikiran yang ditumpahkan Bung Hatta, 

termasuk dalam memikirkan kesejahteraan bangsanya. Koperasi 

adalah salah satu model yang dipilih Bung Hatta untuk 

menyejahterakan bangsa. Tegas Bung Hatta (1971:3): 

Sebagai suatu bangsa yang berpuluh-puluh tahun 
berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme kita 

mempunyai idealisme, cita-cita tinggi tentang dasar 

hidup kita. Kita ingin melihat bangsa kita hidup makmur 
dan sejahtera, bebas dari kesengsaraan hidup. Idealisme 

kita itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itulah 

koperasi! 

 

Cita-cita kehidupan bangsa merdeka itu terwujud dan 

kemudian Bung Hatta semakin memantapkan membangun 

masyarakat Indonesia yang merdeka melalui koperasi. 

Kesadaran koperasi sebagai sebuah model dalam membangun 
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masyarakat Indonesia sudah diperhitungkan oleh Bung Hatta 

dengan matang dan melalui analisis yang tajam, baik melalui 

realitas masyarakat Indonesia maupun melalui kajian-kajian 

akademik yang diperolehnya.  

Koperasi juga diperjuangkan Bung Hatta sebagai salah 

satu perenungan yang kuat setelah membaca sebuah disertasi 

yang ditulis oleh JH.Boeke ditahun 1910 dengan judul Tropisch 

Koliniale Staathuishoudkunde yang menyatakan bahwa hukum 

ekonomi yang berlaku di dunia Barat tidak berlaku untuk 

masyarakat Bumi Putera di Hindia Belanda. Artinya tidak dapat 

serta-merta memaksakan hukum-hukum ekonomi Barat untuk 

dunia di luarnya, karena perbedaan-perbedaan yang berlaku di 

masing-masing kawasan.  Koperasi yang diterapkan di Indonesia 

didasari oleh kondisi-kondisi yang ada di negara ini, berdasarkan 

kultur dan sosiologis masyarakatnya.  

Untuk tujuan cita-cita bangsa ini, Bung Hatta sebenarnya 

sudah menyusun sebuah buku Ke Arah Indonesia Merdeka yang 

ditulis pada tahun 1932. Risalah ini memuat rumusan pemikiran 

Bung Hatta tentang koperasi yang lebih sistematis. Untuk 

mematangkannya Bung Hatta melakukan studi banding ke 

Denmark dan Swedia. 

Koperasi eksistensinya diperkokoh oleh Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945.Pada seminar tanggal 6-7 Oktober 

1977 di Jakarta, Bung Hatta mengungkapkan sektor 

perekonomian Indonesia menurut Pasal 33 tersebut, yakni sektor 

koperasi, pemerintah dan swasta. Pasal 33 mengutamakan 
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koperasi bekerja dari bawah, sedangkan aktivitas ekonomi 

pemerintah bekerja atau bergerak dari atas terutama 

dibidangpublic utilities. Bidang swasta melengkapi dengan 

cakupan yang sangat luas, baik oleh pihak swasta dalam negeri 

maupun bekerja dengan swasta asing.  

Ideal dan realisnya terlihat dari cara kerja dan peran 

masing-masing sektor tadi.Koperasi beraktivitas oleh rakyat, dari 

rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan negara menguasai public 

utilities dan natural riches dan memegang teguh peranannya 

sehingga tercapai kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk 

rakyat. Penekanan Bung Hatta yang sangat menarik adalah tidak 

semua aktivitas ekonomi dapat dikoperasikan atau dinegarakan. 

Jika semua aktivitas ekonomi dikoperasikan dan dinegarakan, 

maka yang terjadi adalah  negara tidak mempunyai kuasa dan 

harkat martabat rakyat akan lenyap. Selanjutnya, kalau semua 

aktivitas ekonomi diswastanisasikan  tanpa pembinaan 

pemerintah atau negara, maka yang terjadi adalah yang kuat akan 

mengisap yang miskin, yang kuat akan mengeksploitasi yang 

lemah dan yang pandai akan menipu yang bodoh (Hatta, dkk. 

1977:36). 

Pandangan logis Bung Hatta tentang Pasal 33 ini relevan 

untuk Indonesia,yang berdasarkan kepada kondisi sosio kultural 

Indonesia. Yakni dilatarbelakangi oleh dua kata kunci dimana 

dalam masyarakat Indonesia ada dua hal yang masih berurat 

berakar, yaitu usaha bersama dan asas kekeluargaan. Kedua 

makna kata itu terangkum dalam koperasi, sebagaimana diambil 
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maknanya dari pengertian koperasi dalam bahasa Inggris the 

economy is organized cooperatively based on principles of the 

family state. Dimana usaha bersama dan asas kekeluargaan ada 

dalam koperasi. 

Koperasi bukan sebuah hal yang baru dipaksakan kepada 

masyarakat Indonesia, tetapi koperasi merupakan penjelmaan 

dari khazanah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 

Bung Hatta mengatakan bahwa kata kekeluargaan dalam 

koperasi merupakan tradisi yang sudah berurat berakar dalam 

masyarakat Indonesia dan dipraktikkan dalam kehidupan Taman 

Siswa, dimana guru dan murid hidup dalam suasana 

kekeluargaan. Koperasi bersuasana yang demikian membangun 

ekonomi dalam suasana bersaudara dan berkeluarga. Koperasi 

dalam membangun kesejahteraan berdasarkan rasa solidaritas 

dan anggota dididik untuk menyadari harga dirinya, sebagai 

manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi, mandiri 

bukan menjadi kelompok yang lemah yang selalu tergantung 

kepada pemberian orang lain (Hatta, dkk. 1977: 27).  

Jadi koperasi tidak tiba-tibadatang dan lalu 

dipaksakan.Namun kedatangannya sudah dikaji mendalam oleh 

Bung Hatta dengan melihat situasi dan kondisi bangsa serta aset-

aset kultural dan budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena 

itu, di dalam membangun ekonomi bangsa ini maka koperasi 

ituberasaskan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. 

Bung Hatta meyakinkan kita  bahwa koperasi suatu 

bentuk usaha yang tepat untuk memajukan perekonomian 
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masyarakat Indonesia berdasarkan kondisi dan situasi yang 

dialami oleh bangsa ini. Keseriusan Bung Hatta ditunjukkannya 

dalam segala aspek, mulai dari ide, gagasan yang bernas yang 

dikajinya berulang-ulang sampai pada bagaimana seharusnya 

koperasi itu diimplementasikan dalam masyarakat. Jangan heran 

bila topik tentang koperasi menjadi kajian yang terus menerus 

dilakukan Bung Hatta.Bahkan setelah Indonesia merdeka, di sisa 

kehidupannya ia masih menyumbangkan pemikiran dan 

tenaganya untuk kehidupan koperasi.  

Hal ini bisa kita lihat dari tulisan-tulisanBung Hatta 

seperti Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Buku 

ini menjadi motivasi berkembangnya koperasi di negeri ini, lalu 

koperasi pun disebut-sebut sebagai soko guru ekonomi 

Indonesia. Koperasi bahkan berkembang dan menjadi andalan di 

Indonesia. Pada masa Orde Baru hampir semua kawasan,  baik 

kota dan desa di mana-mana ada koperasi.Masyarakat pun akrab 

dengan koperasi.   
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BUNG HATTA MEMBANGUN KOPERASI  

            DAN KOPERASI MEMBANGUN 

 

 Kesungguhan Bung Hatta membangun perekonomian 

masyarakat Indonesia telah banyak dijabarkan dalam bentuk 

pemikiran dan usaha-usaha konkret. Salah satunya seperti pernah 

disinggung sebelumnya dapat dilihat dari buku yang dikarangnya 

berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Buku 

ini telah beberapa kali diterbitkan ulang, terakhir dicetak dengan 

model dan sampul menarik dari penerbit Kompas. Isi buku 

terdiri dari dua bagian.Bagian pertama merupakan gagasan dan 

pemikiran Bung Hatta pada hari koperasi nasional yang berisi 

sebelas pembahasan, yaitu (1) Membangun koperasi dan 

koperasi Membangun (2) Renungan Hari koperasi ke-2 (3) 

Koperasi Jembatan ke Demokrasi ekonomi, (4) Sampai 

dimanakah kita, (5) Pendidikan koperasi (6) Koperasi dan 

Pembangunan, (7) Koperasi dalam semangat dan perbuatan, 

(8)Renungan Tugas Kita (9) Maju terus, (10) Membangun 

koperasi (11) Tinjauan Koperasi. 

 Sedangkan pada bagian kedua berisi gagasan dan 

pemikiran Bung Hatta di berbagai tempat dengan pembahasan 

berisi dua belas pembahasan, yaitu (1) Ekonomi Indonesia di 

masa mendatang, (2) Koperasi di Indonesia, (3) Koperasi 

Sebagai Institusi Pendidikan Aouto-Aktivita dan Budi Pekerti 

Ekonomi yang Murni, (4) Di Koperasi Harus di Didik Manusia 
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Susila (5) Kita Membangun, (6) Pidato Dalam Rapat Besar 

Tokoh-Tokoh Koperasi Seluruh Indonesia Mengenai Undang-

Undang Koperasi (7)  Pendidikan Menengah Koperasi, (8) The 

Needs of Co-Operative Organization in Developing Regions and 

the Contribution the I.C.A Can Make Towards Them, (9) 

Memperbaiki Nasib Bangsa dengan koperasi, (10) Koperasi 

Kembali Ke Jalan Yang Benar, (11) Cita-cita Koperasi di Dalam 

Pasal 33 UUD 1945, (12) Ceramah Pada Rapat Anggota 

Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya. 

 Koperasi tidak hanya menjadi salah satu angan-angan, 

tetapi harus direalisasikan penuh dengan pertimbangan dasar dari 

koperasi sudah jelas seperti diamanatkan oleh Pasal 33. Ayat 

demi ayat dari pasal itu sudah jelas, kata Bung Hatta, sebagai 

landasan koperasi. Pada tahun 1977 dalam sebuah seminar 

Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta 

(1977:20) menjelaskan koperasi adalah salah satu sektor 

ekonomi andalan yang dikembangkan di Indonesia. Dalam usaha 

menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi utama untuk 

mempertinggi kesejahteraan rakyat, maka di seminar itu Bung 

Hatta merekomendasikan: 

1. Koperasi harus diberi ruang gerak seluas-luasnya, baik 

di bidang produksi, distribusi maupun jasa untuk usaha 

besar, menengah maupun kecil diberikan proteksi dan 

bimbingan sehingga ekonomi sektor negara dan koperasi 

mempunyai peranan yang menentukan di dalam 

kehidupan ekonomi Indonesia. 
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2. Pembinaan koperasi oleh pemerintah dilakukan secara 

integral sehingga tidak ada kebijaksanaan dan peraturan 

yang saling bertentangan yang menghambat 

pertumbuhan koperasi. 

3. Menciptakan iklim yang favourable bagi kehidupan 

pertumbuhan koperasi dan dilindungi dari persaingan 

yang tidak seimbang dari sektor-sektor swasta dan asing. 

4. Organisasi koperasi harus meningkatkan diri melalui: 

a. Peningkatan managerial dan teknik serta skill 

b. Peningkatan kewirausahaan 

c. Peningkatan dewan koperasi Indonesia 

5. Pendidikan Koperasi di sekolah-sekolah segera 

direalisasikan. 

6. Koperasi menjadi wadah ekonomi yang berfungsi 

sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. 

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bung Hatta itu, 

koperasi menjadi salah satu aspek yang mendukung 

perkembangan ekonomi masyarakat. Apalagi Bung Hatta 

semakin gencar dan gemar melakukan analisis, memberikan 

pengetahuan dan praktik-praktik dalam membangun koperasi. 

Pada akhirnya koperasi menjadi akrab dan dilaksanakan sebagai 

salah satu sektor yang memperkuat ekonomi masyarakat 

Indonesia. Masyarakat juga semakin paham dan menyadari 

bahwa dengan koperasi mereka memupuk rasa kebersamaan dan 

tolong menolong, karena jiwa koperasi menolong diri sendiri 

secara bersama-sama, serta adanya dasar kesukarelaan untuk 
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mencapai kepentingan bersama, menumbuhkan kesetiakawanan 

untuk meningkatkan derajat hidup bersama. 

 

1. Pengertian Koperasi 

 Semakin jelas dan terang, bahwa koperasi memperkuat 

ekonomi dengan cara bergotong royong, kekeluargaan, dan 

bukan bersifat individual. Masing-masing orang memiliki 

tanggungjawab dalam membangun menolong dirinya 

berdasarkan kekeluargaan yang dibangunnya. Tidak ada saling 

menghisap satu dengan yang lain, tidak ada saling menindas 

antara satu dengan yang lain dan seterusnya. 

 Koperasi berasal dari kata ko dan operasi. Ko bermakna 

bersama dan operasi artinya bekerja.Dengan demikian koperasi 

artinya sama-sama bekerja. Bung Hatta menjelaskan koperasi 

adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu 

tujuan.Dalam koperasi tidak ada sebagian anggota bekerja 

memeluk tangan.Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai 

tujuan bersama. Pengertian ini juga bisa dikutip dari apa yang 

dikatakan oleh Frans Staudinger, yang mengatakan koperasi 

merupakan perkumpulan orang-orang yang sukarela menjadi 

anggota dan berhenti atas dasar hak yang sama dan pengawasan 

yang sama (1971:191). 

 Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan 

perkumpulan modal belaka. Hal ini yang ditekankan oleh Bung 

Hatta.Sebagai perkumpulan orang maka dalam koperasi sifatnya 

bukan individual, perseorangan tetapi merupakan kerjasama dan 
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kekeluargaan. Ikatan sosial menjadi hal yang penting dalam 

koperasi. 

 Pengertian koperasi yang demikian jelas berbeda 

pengertiannya antarakoperasi dengan kooperasi. Koperasi di 

dalamnya terkandung nilai-nilai perjuangan bersama, 

tanggungjawab, kepercayaan, kejujuran, keadilan dan kesetiaan 

atau kesetiakawanan. Sedangkan kooperasi bermakna usaha 

perorangan atau kelompok umumnya untuk mencari keuntungan 

pemiliknya dengan legalitas hukum atas usaha pemiliknya. 

Pengertian ini agak mendekati kepada makna kapitalis, dimana 

di dalam kooperasi pemilik modal mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya.Bung Hatta pun selalu memberikan penjelasan 

yang tegas tentang perbedaan koperasi dengan kooperasi 

tersebut. Dalam kooperasi, kekayaan dan keuntungan terpusat 

kepada pemilik modal.Pemilik modal mempunyai kapasitas yang 

sebesar-besarnya untuk kepentingan keuntungan. Sedangkan 

dalam koperasi bukan demikian adanya, tetapi keuntungan 

berada pada setiap anggota koperasi. Kekeluargaan menjadi hal 

yang terpenting dalam koperasi, bukan atas dasar individual.  

 Koperasi adalah tempat manusia untuk mendidik cara 

bekerja sama, saling percaya, mendidik diri dengan sifat adil dan 

seterusnya. Bukan mendidik untuk rakus, dan tamak serta loba, 

tetapi membangun dengan rasa saling bekerjasama dan 

menjunjung kejujuran. Dikoperasi tidak dikenal adanya saling 

menjatuhkan, saling menginjak dan saling memusnahkan.Tapi 

yang ada adalah saling mendapatkan keuntungan atas usaha-
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usaha yang dilakukan. Keuntungan bukan dimiliki oleh orang-

orang tertentu saja. Namun diperoleh oleh semua yang terlibat 

dalam koperasi. Anggota menjadi penentu dalam koperasi, 

anggota bukan dikendalikan oleh orang lain, tetapi anggota 

mempunyai peranan penting semuanya. 

 

Gambar: Penentu dalam Koperasi 

 

 Dalam sejarah sosial masyarakat Indonesia, nilai 

kerjasama sudah tumbuh dan berkembang.Malahan masyarakat 

sudah membiasakan dirinya untuk melakukan kerjasama dalam  
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berbagai hal.Kehidupan bersama pun sudah menjadi modal 

sosial bagi bangsa ini. Sehubungan dengan itu, Bung Hatta juga 

membedakan dua hal dalam koperasi, yaitu antara koperasi 

sosial dan koperasi ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh 

pertumbuhan dan perkembangan koperasi di dunia. 

 

Gambar 2: Perkembangan dan Perbedaan Koperasi 

 

 Menurut Bung Hatta, koperasi sosial adalah bekerja 

sama dan tolong menolong. Kedua ciri inidiakuinya sudah 

tumbuh dan berkembang lama dalam masyarakat kita.Rasa 

tumbuh dan berkembang tersebut atas kepentingan bersama 

karena dilatarbelakangi oleh berbagai keterbatasan. Misalnya, 

terbatas dalam tenaga dalam mengerjakan lahan maka dibuatlah          

KOPERASI SOSIAL

KOPERASI EKONOMI
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bentuk kerjasama dalam mengerjakan lahan dengan sistem, 

misalnya, pada hari ini mengerjakan lahan seseorang dan besok 

secara bersama kembali mengerjakan lahan orang berikutnya, 

sehingga terbentuk perkumpulan pekerja lahan. Hal ini dikenal 

dalam masyarakat Indonesia bekerja secara bergotong royong. 

Bergotongroyong mengerjakan rumah, ladang, sawah dan 

seterusnya. 

 Sedangkan koperasi ekonomi adalah pembawaan zaman 

baru muncul di Indonesia sejak peralihan abad dari abad ke-19. 

Tujuannya adalah untuk memperbaiki nasib orang-orang yang 

lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Hal ini bisa dilihat 

dari perkumpulan-perkumpulan yang pernah ada di Indonesia, 

misalnya perkumpulan-perkumpulan simpan pinjam yang 

berkembang pada awal abad ke-20. Mulai dari perkumpulan 

masyarakat untuk jaminan dana kematian yang sederhana, 

kemudian berkembang menjadi asuransi dan dana pensiun, 

asuransi pengangguran serta badan-badan usaha tabungan dan 

peminjaman. Lebih jauh lagi, terdapat sejumlah koperasi, yang 

menyediakan sandang, pangan, dan barang-barang rumah 

tangga, baik yang baru atau bekas. Hal ini dilakukan guna 

“mengurangi biaya hidup dari masyarakat biasa dengan cara  

menghindari toko-toko lokal, terutama toko orang Cina.” 

Perkumpulan-perkumpulan simpan pinjam diciptakan 

oleh organisasi sukarela dan oleh kelompok-kelompok kecil 

individu yang bersatu guna mengatasi masalah ekonomi dengan 

cara yang berbeda, yaitu mendorong kerjasama melalui 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
31 

 
  

penyatuan sumber daya yang ada. Dan di antara perkumpulan-

perkumpulan simpan pinjam yang ada, yang paling kuat dan 

besar pada kurun ini adalah perkumpulan simpan pinjam yang 

didirikan dan dikelola oleh para buruh, seperti ditulis oleh John: 

“Perkumpulan simpan pinjam masyarakat yang paling 

besar dan paling kuat secara finansial adalah yang 
dikelola oleh sarekat buruh pemerintahan dan yang 

mayoritas anggotanya adalah pekerja yang dibayar lebih 

tinggi dan lebih terampil .... Sarekat buruh menarik 
puluhan ribu pekerja di perkotaan pada 1910an, 1920an, 

dan 1930an.”  

 

Keinginannya untuk mendirikan lembaga keuangan 

berbasis koperasi ini didorong oleh keprihatinan dan keinginan  

untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena 

terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan 

bunga yang tinggi. Kondisi ini jelas tidak menyejahterakan 

masyarakat, hanya menambah masalah dalam kehidupan. 

Kehidupan masyarakat yang sehat adalah masyarakat tidak 

ditindas dan tidak dibebani oleh utang yang semakin hari 

semakin besar jumlahnya. Jeratan utang yang semakin 

memberatkan ini juga menjadikan koperasi tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, tidak saja dikalangan akar 

rumput, tetapi juga dikalangan saudagar, pegawai negeri, dan 

seterusnya. 

Cita-cita dan semangat awal tersebut selanjutnya 

diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang Asisten 

Residen Belanda. Dia mengunjungi Jerman dan menganjurkan 

mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah berdiri di 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
32 

 
  

Hindia menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian. 

Dalam karangannya yang dimuat dalam Tijdschrift voor 

Nijverheid en Handel tahun 1896, De Wolffvan Westerrode 

menulis mengenai cara kerja koperasi yang kemudian menjadi 

sebuah bank, yang diberi nama Poerwokertasche Hulp itu. Bank 

ini menjadi contoh yang pertama bagi Volks Credit Bank segala 

kebutuhan manusia, baik sandang, pangan, dan papan dapat 

terpenuhi dengan takaran ekonomi (Margono 

Djojohadikoesoemo, 1941: 9).  

Sementara dari kalangan kaum pergerakan terdidik 

bumiputra, pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh 

Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk 

memperbaiki kehidupan rakyat.  Pada tahun 1915 dibuat 

peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan 

pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 

1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha 

pribumi.  

Pendirian koperasi sebagai usaha untuk membebaskan 

masyarakat dari cengkeraman rentenir dan tengkulak merupakan 

tujuan yang umum ketika itu. Rentenir yang menggunakan 

sistem riba yang besar dalam urusan pinjam-meminjam telah 

membuat rakyat sengsara. Masyarakat sangat tergantung pada 

rentenir (terutama rentenir-rentenir lokal) pada masa-masa krisis 

atau pada suatu keadaan mendadak; pada kondisi ini orang-orang 

tidak punya tempat lain untuk mengadukan persoalan uang 
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dihadapinya selain kepada rentenir-rentenir itu.Waktu itu tidak 

ada tempat meminjam. Untuk itulah gerakan-gerakan koperasi 

berupa perkumpulan simpan pinjam dan sejenisnya digalang 

demi melindungi masyarakat, yang secara bersama-sama 

menciptakan proteksi yang saling menguntungkan terutama pada 

masa-masa sulit.  

Inilah pula yang menyebabkan koperasi di kalangan kaum 

bumiputra tumbuh dengan pesat pada masa ini.  John tentang ini 

menulis: 

“Mereka mungkin masyarakat perkotaan pertama 

dengan pengamalam masa menabung ketika normal dalam 

mengatasi kebutuhan mendadak terhadap uang tunai 
adalah meminjam dari rentenir lokal ... Anggota 

perkumpulan masyarakat jaminan kematian yang awal ini 

saling mengenal satu sama lain secara pribadi sehingga 
bisa memiliki keyakinan pada para pengelola yang 

memegang uang dengan rasa percaya .... Uang tersebut 

mungkin diinvestasikan di rekening tabungan yang 

dijalankan kantor pos milik pemerintah atau mungkin 
dipnjamkan kepada para anggota untuk pengembalian 

dengan bunga. Jumlah uangnya memang kecil, tapi 

berharga bagi para pekerja upahan di perkotaan yang tidak 
memiliki pengalaman tentang akumulasi modal.” 

 

Namun, sekalipun koperasi telah tumbuh dengan 

bergairah, belum ada regulasi terkait koperasi ketika itu. Untuk 

mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai 

memasyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, 

diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43 Tahun 1915, 

lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91 Tahun 
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1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi 

golongan Bumiputra. Undang-undang ini lahir melalui melalui 

perjuangan yang cukup panjang. Melalui peraturan tersebut 

maka izin mendirikan koperasi diperlonggar.  

Tentang regulasi ini majalah Tani melaporkan:   

"Bahasa baroe-baroe ini soedah berlakoe 

(didjalankan) sebuah undang-undang tentang peraturan 
perkumpulan-perkumpulan koperasi bumiputra. 

Maksudnya ialah untuk mempermudah segala syarat-

syarat yang perlu buat mendirikan koperasi.” 

 

Namun, pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda 

menetapkan regulasi baru, Peraturan Umum Perkumpulan-

Perkumpulan Koperasi No. 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 

1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada 

tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku 

bagi golongan bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada 

tataran kehidupan berkoperasi. Ironisnya,alih-alih menumbuhkan 

gairah perkoperasian,aturan tersebut malah justru mematikan 

usaha koperasi itu sendiri. Dengan mengeluarkan regulasi 

terbaru ini, pemerintah jajahan dianggap ragu-ragu 

menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, bahwa 

pemerintah jajahan khawatir koperasi itu akan digunakan oleh 

kaum politik untuk tujuan yang menggalang kekuatan kaum 

bumiputra merongrong kekuasaan pemerintah jajahan (Dahlan 

Djas: 26-27). 

Pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, 

perkembangan koperasi juga tidak menggembirakan. Jepang 
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memang mendirikan koperasi dengan nama kumiyai.  Awalnya 

koperasi ini berjalan baik, namun fungsinya berubah drastis 

menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan 

menyengsarakan rakyat Indonesia. Koperasi pada masa ini 

difungsikan sebagai distributor bahan-bahan kebutuhan pokok 

untuk kepentingan perang Jepang. Usaha koperasi harus 

disesuaikan dengan asas kemiliteran Jepang. Akibatnya, sangat 

merugikan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya. 

Semua koperasi yang didirikan berdasarkan peraturan 

pemerintah Belanda harus mendapat persetujuan dari pihak 

Jepang  (Ahmad Zakarsi, 2012: 7).  

Setelah Indonesia merdeka, melalui prakarsa Hatta pada 

1947, pertumbuhan koperasi mendapat persemaiannya di tanah 

yang layak. Pemerintah yang baru memberi stimulus yang 

memadai terhadap koperasi. Undang-undang sendiri menjamin 

kehadirannya dan koperasi dijadikan sokoguru ekonomi bangsa. 

John menulis: “... Setelah kemerdekaan, organisasi simpan 

pinjam masyarakat skala kecil berkembang dengan pesat. 

Koperasi, tabungan lokal dan perkumpulan masyarakat bagi 

jaminan kematian serta sarekat buruh yang mengelola dana 

bantuan, semuanya tumbuh dengan cepat.”  

 Pertumbuhan demikian itu mengindikasikan bahwa 

masyarakat Indonesia juga telah mengenal koperasi dalam dua 

bentuk, bentuk koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Koperasi 

sosial dilatarbelakangi oleh kepentingan dan keterbatasannya 

dalam mengupayakan berbagai kebutuhan dasarnya, sedangkan 
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koperasi ekonomi berkembang sesuai dengan konteks era dan 

zaman. 

 

2. Jenis-Jenis Koperasi 

 Koperasi bisa diwujudkan dalam bermacam-macam 

jenisnya. Bung Hatta pernah menulis tinjauan koperasi, 

memaparkan aneka ragam koperasi tergantung kebutuhan dan 

usaha yang dilakukan.Diantara beragam koperasi itu adalah: 

1. Koperasi kredit 

2. Koperasi produksi berbagai rupa, seperti koperasi 

pertanian, koperasi perkebunan, koperasi perikanan, 

koperasi pertukangan dan lain sebagainya. 

3. Koperasi pemberantasan ijo 

4. Koperasi konsumsi 

5. Koperasi pengangkutan 

6. Jenis koperasi yang lainnya. 

Dalam perkembangannya koperasi juga dapat kita bagi 

kedalam berbagai kriteria, diantaranya adalah:  

Koperasi Berdasarkan Usaha, terdiri dari: 

1. Koperasi produksi  

2. Koperasi konsumsi 

3. Koperasi serba usaha 

4. Kopersi simpan pinjam 
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Gambar 3: Jenis Koperasi Berdasarkan Usaha 

 

Sedangkan Jenis koperasi yang lain adalah koperasi 

berdasarkan fungsinya, maka koperasi dapat dibagi menjadi: 

1. Koperasi konsumsi 

2. Koperasi jasa 

3. Koperasi produksi 

Di samping itu, koperasi juga bisa dibagi jenisnya 

menurut keanggotaan yang terdiri dari: 

 

Koperasi 
Usaha

produksi 

serba 
usaha

simpan 
pinjam

konsumsi 
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1. Koperasi pegawai negeri 

2. Koperasi pasar 

3. Koperasi unit desa 

4. Koperasi sekolah 

Koperasi berdasarkan tingkatan dapat pula dibagi 

menjadi: 

1. Koperasi primer  

2. Koperasi sekunder 
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            DASAR-DASAR KOPERASI BUNG HATTA  

 

Bung Hatta mengatakan cita-cita koperasi adalah 

menyatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan 

bersama. Cita-cita koperasi ini ditegaskannya dalam berbagai 

kesempatan.Bahkan sering menjadi pengunci dalam pidato-

pidato koperasinya. Cita-cita koperasi yang demikian dijabarkan 

dalam beberapa dasar utama mengenai koperasi.Diantara dasar 

koperasi itu, menurut Bung Hatta, adalah pertama,kebenaran 

untuk menggerakkan kepercayaan dan tanggungjawab sebagai 

wujud persamaan, kedua,berkeadilan dalam usaha bersama, 

ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan atau 

demokrasi, keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan 

solidaritas, kelima, paham yang sehat, cerdas, dan tegas atau 
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mandiri, keenam,kemauan menolong diri sendiri serta 

menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva, dan ketujuh, 

kesetiaan dalam kekeluargaan: 

Nilai dasar koperasi ini kekal dan diabadikan pada 

Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012.Nilai dasar ini 

pun ditegaskan di dalam Pasal 5, dengan menyebutkan secara 

ringkas nilai dasar koperasi itu adalah 

a. Kekeluargaan; 

b. Menolong diri sendiri; 

c. Bertanggung jawab; 

d. Demokrasi; 

e. Persamaan; 

f. Berkeadilan; dan 

g. Kemandirian 

 

 Untuk membumikan nilai dasar-dasar koperasi ini, Bung 

Hatta menilaiperlunya pendidikan koperasi.Seperti sekolah 

koperasi sebagaimana hal yang sama ditemukannya di Swedia 

ketika mempelajari koperasi ke negara tersebut. Di Indonesia, 

sekolah itu juga diperlukan (1971: 286). Sekolah Menengah 

Koperasi perlu ada, pemerintah mempunyai tugas untuk 

melaksanakan cita-cita yang tertanam di dalam Pasal 38 UUD 

1945. Sekolah untuk mendidik tenaga-tenaga ahli yang akan 

mendorong koperasi dan tulang punggung koperasi. Sekolah 

koperasi ini pertama kalinya didirikan di Bandung dan di 

Yogyakarta. Tentang literature-literature yang dipakai untuk 
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pembelajarannya, Bung Hatta berpendapat, tidak semua buku-

buku koperasi yang ada bisa digunakan untuk dijadikan rujukan 

dalam pendidik koperasi di Indonesia.Soalnya, ideologi koperasi 

yang dipahami di Indonesia harus dirujuk dari buku-buku yang 

ditulis oleh orang-orang Indonesia sendiri. Maksud Bung Hatta 

jelas yakni membangun koperasi berdasarkan lokalitas 

Indonesia, berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat Indonesia.  

 Bung Hatta memberikan pandangan dan analisis yang 

sangat dalam tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang bisa 

digunakan untuk kematangan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

peserta didik koperasi tersebut.Pertama,pada sekolah menengah 

koperasi diajarkan mata pelajaran ekonomi umum, ekonomi 

perusahaan, tata buku, hitung dagang, aljabar lanjutan, dan 

statistik. Kedua,Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang 

dilingkupi oleh kesusasteraan dan korespondensi. 

Ketiga,mendorong peserta didik untuk belajar bahasa terutama 

bahasa Perancis dan Jerman, karena buku-buku koperasi masih 

banyak ditulis di dalam dua bahasa tersebut. 

Keempat,memberikan mata pelajaran untuk memupuk 

kecerdasan peserta didik, maka ditahun pertama diperlukan mata 

pelajaran sejarah sosial dan ekonomi Indonesia, ilmu-ilmu 

ekonomi Indonesia,ilmu kimia, ilmu pengetahuan barang-barang, 

tata negara, hukum sipil, dan dagang.  Kelima,mata pelajaran 

kerohanian, agama, budi pekerti dan olah raga. Keenam,mata 

pelajaran instrumental seperti menulis-mesin dan stenografi. 
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Ketujuh,mata pelajaran sejarah peradaban dan pedagogik (Hatta, 

1971:283-284). 

 Bangsa yang besar akan memperbaiki kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negaranya.Tidak cukup hanya diolah 

melalui retorika dan ajakan.Tetapi harus dibangun dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, 

membumikan koperasi di Indonesia harus disertai dengan 

pendirian sekolah dan pendidikannya, sehingga koperasi bisa 

menjadi sokoguru yang didambakan dalam mengubah kondisi 

ekonomi masyarakat bangsa ini. 

 Bung Hatta juga melakukan perhatian yang serius untuk 

mencapai sekolah dan pendidikan koperasi yang berdaya guna 

itu.Tidak tanggung-tanggung.Sang Bapak Koperasi menyusun 

mata pelajaran dengan baik untuk diajarkan pada setiap kelas di 

sekolah koperasi atau yang mengambil jurusan koperasi. Bung 

Hatta menawarkan programmata pelajaran untuk jurusan 

koperasi di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dari kelas 

I-IV sebagai berikut.  
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TABEL 1 

MATA PELAJARAN JURUSAN KOPERASI DI SMEA 

No  Mata Pelajaran Jam/Kelas 

I II III IV 

1 Bahasa Indonesia 

 Kesusasteraan 4 4 2 2 

 Korespondensi - - 2 2 

2 Bahasa Asing 

 Bahasa Inggris     

 Kesasteraan 4 4 2 2 

 Korespondensi 2 2 2 2 

 Bahasa Jerman  2 2 2 2 

 Bahasa Perancis 2 2 2 2 

3 Koperasi 

 Ideologi Koperasi dan Pancasila 1 1 1 1 

 Sejarah perkembangan Koperasi  2   

 Koperasi di Indonesia dan 
Undang-Undang koperasi 

  2  

 Organisasi dan Teknik Koperasi    3 

4 Ekonomi 

 Ekonomi Umum: uang, bank dan 
kredit 

3 2   

 Konjungtur dan politik 
perekonomian 

  2 2 

 Sejarah Paham ekonomi   2 1 

5 Ekonomi Perusahaan 

 Organisasi perusahaan 1    

 Ongkos dan Permodalan  1 2 2 

 Organisasi dan teknik perniagaan 1 1 1 2 

6 Sejarah Peradaban/Kebudayaan 2 2   

7 Sejarah Sosial dan Ekonomi 
Indonesia 

  2 2 

8 Ilmu Bumi Ekonomi Indonesia 2 2   

9 Tata Buku 3 3 3 3 

10 Hitung Dagang 2 2 2 2 
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11 Aljabar Lanjutan 3 2   

12 Statistik   2 1 

13 Ilmu Kimia dan Pengetahuan 
Barang 

2 2   

14 Tata Negara 2 2   

15 Hukum Sipil dan Dagang 2 2   

16 Pedagogi   1 2 

17 Olah Raga 2 2 2 2 

18 Agama/Budi Pekerti 2 2 2 2 

19 Menulis Mesin dan Stenografi   2 3 
 

Sumber: Bung Hatta Membangun koperasi dan Koperasi        
               Membangun  

 

Bung Hatta menunjukkan kesungguhan dalam 

membumikan koperasi sebagai penyelamat ekonomi masyarakat. 

Indonesia sudah lama dijajah. Penjajahan tersebut menyadarkan 

bangsa ini untuk mandiri dalam ekonomi. Kemandirian harus 

dibangun dengan prinsip-prinsip yang jelas dan tegas. Koperasi 

pada hakekatnya menjadi salah satu upaya membangun 

kemandirian dengan menatanya berdasarkan pengetahuan dan 

keahlian. 

 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan 

kuat untuk membangun perekonomian masyarakat dengan 

koperasi itu: 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara. 
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3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Walaupun kata koperasi tidak disebutkan secara eksplisit 

dalam pasal di atas, namun secara pasti dan jelas kata 

kekeluargaan pada ayat 1 menunjuk kepada koperasi. Suatu cara 

membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan usaha 

bersama dan asas keluargaan, bukan atas dasar individualisme 

tetapi dengan individualita. 

Bung Hatta sengaja membedakan antara individualisme 

dan individualita. Individualisme adalah sikap perorangan yang 

mengutamakan diri sendiri, mendahulukan kepentingan diri 

sendiri dari kepentingan orang lain. Disamping itu, mencari 

kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. 

Sedangkan individualita adalah orang yang sadar dengan harkat 

dirinya, bahwa dia tidak sendiri mencari keuntungan, tetapi 

bagaimana dirinya harus berkolaboratif dengan yang lain untuk 

mencapai suatu kemajuan (Hatta, 1977: 27). Dalam menjalankan 

usaha koperasi yang dibutuhkan adalah kolaboratif atau sikap 

individualita, bukan sikap individualisme.  

Jika demikian, maka koperasi adalah keinginan yang 

dimunculkan secara bersama oleh individu-individu yang ada 

didalamnya, dimana masing-masing indvidu bukan mencari 

keuntungan sendiri, tetapi mengutamakan keuntungan secara 

bersama. Kepentingan-kepentingan individu harus diletakkan 

dibawah kepentingan bersama. Asas kekeluargaan dan 
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kebersamaan menjadi keharusan dan kemutlakan dalam 

berkoperasi. Karenanya masyarakat harus mempunyai 

tanggungjawab moral dan sosial.Dengan tanggungjawab itu pula 

koperasi tumbuh dan berkembang. Tanggungjawab moral dan 

sosial ini harus disadari oleh masing-masing yang terlibat. Sebab 

maju atau mundurnya koperasi sangat tergantung kepada 

tanggungjawab moral dan sosial tadi. 

Oleh sebab itu, sebuah koperasi selain 

menumbuhsadarkan pentingnya memiliki usaha untuk 

mensejahteraakan, juga membimbing orang-orang yang terlibat 

di dalamnya agar bersolidaritas, bertanggungjawab secara moral 

dan sosial.Tanggungjawab yang demikian akan 

menginternalisasi menjadi sikap yang kuat bagi setiap anggota 

dan orang-orang yang terlibat di dalam koperasi.Koperasi pun 

menjadi bagian dari hidup yang dibangun secara bersama. 

Mereka tumbuh bersama dari bawah atas dasar kesadaran 

tanggungjawab moral dan sosial tersebut. Dengan demikian 

koperasi tumbuh dan berkembang dengan kesadaran dari bawah, 

dari kesadaran masyarakat Indonesia, bukan dipaksakan, 

sebagaimana disampaikan oleh Bung Hatta,“lebih baik saya 

membangun dari bawah, memperkuat gerakan koperasi sebagai 

sendi demokrasi ekonomi dimasa mendatang” (Hatta, 1966:16). 

Pendidikan koperasi memberi kesadaran untuk 

mengimplementasikan pembangunan masyarakat berbasis dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan membangun rakyat 

berdasarkan paksaan-paksaan yang diadopsi, tetapi membangun 
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berdasarkan sumber daya yang dimiliki, modal sosial yang 

dipunyai dan seterusnya. Bung Hatta sering menyebutkan 

pembangun yang demikian ada dalam koperasi, karena koperasi 

digerakkan berdasarkan asas oleh masyarakat sendiri, dari 

masyarakat sendiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu 

sendiri. Dengan kata lain, sebuah pembangunan ekonomi yang 

digagas secara bersama, digerakkan secara bersama, dan 

dimanfaatkan secara bersama pula.Konsep seperti ini seperti 

pernah diulas dalam bab sebelumnya, di dalam masyarakat 

Indonesia dinamakan dengan sistem bergotong royong atau 

bekerjasama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Asas Koperasi 
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1. Koperasi oleh masyarakat 

Makna kata koperasi oleh masyarakat adalah koperasi 

atau usaha-usaha yang digerakkan oleh kesadaran masyarakat itu 

sendiri, masyarakat yang membangun secara bersama, bukan 

dipaksakan oleh pemerintah atau dari atas, tetapi alam sadar 

masyarakat Indonesia yang membangunnya, dengan kekuatan 

moral sosial dan tanggungjawab. Kesadaran-kesadaran yang 

bersumber dari masyarakat tentu lebih dapat 

dipertanggungjawabkan dibandingkan dari sesuatu yang 

dipaksakan. 

Kesadaran-kesadaran kultural itu pula yang akan 

melaksanakan cara berekonomi yang bergotong royong, 

bekerjasama dan tolong menolong, bukan atas dasar yang kuat 

menguasai yang lemah, atau yang besar mengeksploitasi yang 

kecil. Kesadaran terhadap tanggungjawab dari bawah membuat 

masyarakat tidak bergantung pada bantuan-bantuan, tetapi 

mereka berupaya secara bersama menghidupkan usaha yang 

digerakkan tersebut. Berkoperasi bukan memaksakan diri diluar 

kapasitas, tetapi berusaha sesuai dengan kapasitas dan sumber 

daya yang dimiliki.  

Untuk itu, koperasi tidak selalu dimulai dengan usaha-

usaha yang besar, namun dimulai atas dasar kapasitas modal dan 

sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing anggota. 

Kapasitas modal dan sumber daya yang dimiliki tersebut lalu 

dikembangkan menjadi usaha-usaha produktif berdasarkan asas 

kebersamaan dan kekeluargaan. Sehubungan dengan itu, 
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koperasi boleh jadi berawal dari usaha-usaha produksi kecil 

kemudian dikembangkan oleh anggotanya dengan semangat 

gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan usaha 

koperasi yang kecil dan dikelola dengan tiga nilai dasar tadi, 

diharapkan apa yang dibangun akan tumbuh dan berkembang 

menjadi koperasi yang menengah dan kemudian lahir koperasi 

yang besar.  

Maka dalam membangun koperasi oleh masyarakat 

Indonesia, kata Bung Hatta (1958: 8), harus 

ditumbuhkembangkan sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Rasa solidaritas. 

2. Individualita atau harga diri. 

3. Kemauan atau kepercayaan kepada diri sendiri 

dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help 

dan auto-aktiviti guna kepentingan bersama. 

4. Cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus 

didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau 

golongan sendiri. 

5. Rasa tanggungjawab moral dan sosial. 

 

Meski begitu, koperasi sebagai kekuatan yang dibangun 

oleh masyarakat Indonesia dari bawah, bukan berarti tidak 

memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk 

menumbuhkembangkannya. Malahan atas dasar sifat-sifat itulah 

Bung Hatta meyakinkan masyarakat kita, bahwa koperasi 
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merupakan dasar perekonomian, sebagaimana juga ditetapkan 

oleh Pasal 38.  

Keberadaan koperasi oleh masyarakat Indonesia jelas 

sangat berbeda dengan yang dilakukan di Barat. Di Barat tujuan 

koperasi untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di dalam 

perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi dan 

penjualan yang lebih rasional.  Namun di Indonesia tujuan 

koperasi adalah untuk menentang indvidualisme dan kapitalisme 

secara fundamental, sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, 

koperasi Indonesia  menciptakan masyarakat Indonesia yang 

kolektif, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan, 

membebaskan dari penindasan dan paksaan (Hatta, 1958;9). 

Koperasi bertujuan untuk menentang kapitalisme, 

menentang kesejahteraan yang terpusat pada satu kelompok atau 

orang-orang tertentu saja.Karena kapitalisme sifat dan tabiatnya 

adalah untuk memajukan imperalisme.Semakin besar 

kapitalisme, maka semakin kuat sepak terjang imperialisme, 

sehingga yang terjadi adalah kesejahteraan hanya berada pada 

kelompok-kelompok tertentu saja, kelompok yang mempunyai 

kekuasaan atau yang memiliki imperialisme. Sementara koperasi 

membangun kemandirian pada setiap anggotanya, maju bersama 

dan bukan untuk orang-orang tertentu saja.  

Koperasi benar-benar membangun kedaulatan rakyat 

dengan cara mengasah berbagai dimensi, mulai dimensi 

mentalitas seorang individual menjadi indivualita, berusaha 

dengan kekuatan kekeluargaan dan solidaritas untuk 
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menghindari ketidakmandirian dan kebergantungan. Tujuan 

koperasi dengan usaha yang dibangun secara bersama dan sekuat 

tenaga adalah untuk menumbuhkembangkan rasa kemandirian, 

sehingga setiap yang terlibat dengan usaha koperasi bisa 

melakukan usaha-usaha dengan memberdayakan aset, modal, 

dan sumber daya yang dimilikinya, bukan memaksakan diri 

diluar dari kemampuannya. Cara-cara yang demikian tentu 

sangat membutuhkan sebuah usaha yang harus dibangun dengan 

rasa kebersamaan dan kekeluargaan tersebut.  

Dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, koperasi 

tidak hanya menjadi tempat berusaha ekonomi belaka, tetapi 

mengajarkan kepada setiap yang terlibat untuk memajukan 

koperasi. Diharapkan dengan berkoperasi tumbuh rasa 

kompetitsi dalam berusaha, rasa kompetisi kelompok diantara 

koperasi yang ada. Nantinya diharapkan setiap orang akan 

mempunyai jiwa yang kuat untuk berkontribusi dalam 

memajukan koperasi. 

Di samping itu, pendidikan kemandirian tersebut juga 

sebagai bentuk untuk mewujudkan ketangguhan mentalitas 

bangsa dalam memajukan ekonomi negara.SebabIndonesia harus 

dibangun oleh manusia-manusia yang mempunyai mentalitas 

kemandirian, tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu yang 

menguntungkan sesaat dan merugikan kemandirian bangsa.  

Kemandirian mentalitas jika diabaikan,menurut Bung 

Hatta akan membuat sebuah bangsa sulit untuk maju. Bangsa 

tersebut hanya akan menjadi bangsa yang tunduk oleh 
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kepentingan-kepentingan bangsa lain. Bangsa tersebut akan 

menjadi bangsa yang mengikuti kepentingan-kepentingan orang 

yang menguasainya. Hal ini bisa disimak dari apa yang 

dicetuskan Bung Hatta (Abdulgani, 1977)  berikut ini: 

“Kalau cita-cita kedaulatan rakyat itu tidak ditanam terus 

dalam hati rakyat,  maka rakyat tidak akan insyaf terhadap 
harga dirinya, tidak tahu bahwa ia adalah  raja kepada 

dirinya sendiri, sehingga ia mudah tunduk kepada kekuasaan apa 

dan  siapa juga. Orang seperti ini akan tertindas, hidup tidak 
merdeka sekalipun  berada di negara yang merdeka, 

sebenarnya mereka hidup hanya seolah-olah  merdeka”. 

 

Koperasi mengajak dan mendidik kemandirian 

mentalitas.Inilah salah satu yang melatarbelakangi pemikiran 

Bung Hatta untuk perlunya membangun perekonomian 

masyarakat Indonesia dengan koperasi. Bung Hatta sangat yakin 

bahwa kemandirian mentalitas suatu bangsa sangat menentukan 

maju atau mundurnya bangsa tersebut. Rakyat Indonesia sudah 

cukup banyak belajar tentang kemandirian mentalitas ini, 

diantaranya melalui pengalaman sejarah penjajahan yang 

panjang di negeri ini. Bangsa ini dikekang kemandiriannya, 

ditumbuhkan sikap ketergantungan, dan ketidakmandirian 

sehingga tetap berada dalam keterbelakangan. Dalam konteks 

kekinian, jika kemandirian tidak menjadi bagian dari masyarakat 

Indonesia, dikuatirkan bangsa ini tidak dapat mengelola sumber 

daya yang dimilikinya. Efeknya, Indonesia tetap menjadi negara 

yang bergantung kepada negara-negara lain. Iaakan tetap didikte 

dan ditentukan oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan 

terhadapnya. 
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Kekuatiran tersebut rupanya sudah sangat jauh ada 

dalam diri Bung Hatta. Saat usia muda di Belanda, ia telah 

memikirkan bagaimana mewujudkan kemandirian bangsa ini. 

Tatkala menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, dalam 

sebuah acara organisasi itu ia mengatakan dengan Bahasa 

Belanda: 

“Onder de machtige overheersching van het vreemde 

grootkapitaal met de ons vreemde regering alszijn natuurlijke 
hoeder, zoals momenteel in Indonesia het gevel is, welke slechts 

ellende en paupersime ten gevolge heft, vermag alleen een 

cooperatief geoganiseerd economisch leven met success zich 

daartegen te weren. Zij is momenteel tevens de enige 
economische organisatievorm, die kans van slagen, heeft om 

hechte grondslagen te leggen voor onze economische 

wederobouw” (di bawah penindasan modal raksasa asing  
dengan pemerintahan asing sebagai pelindung alamiahnya 

seperti halnya di Indonesia sekarang dan hanya menimbulkan 

kesengsaraan dan kemelaratan maka hanya sistem penghidupan 
perekonomian rakyat yang diorganisir secara koperasi akan 

dapat melawannya dengan berhasil. Koperasi adalah juga bentuk 

pengorganisasian perekonomian rakyat yang dapat memberikan 

dasar-dasar kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia) 
(Abdulgani, 1977:40). 

 

Koperasi menjadi jalan ekonomi Indonesia yang 

berdasarkan olahan, tataan, dan sumber daya serta aset yang 

dimiliki sendiri.Tidak memaksakan diri diluar kemampuannya 

tanpa proses, tetapi selalu dilakukan dengan pertimbangan dan 

proses tersebut. Dan tidak tiba-tiba menjadi besar, tetapi melalui 

pemberdayaan bersama dengan asas kekeluargaan dan 

individualita tadi. 
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Sebagai suatu usaha yang dibangun dan diupayakan oleh 

rakyat Indonesia, maka koperasi harus mendapat perlindungan 

dan penjagaan supaya tumbuh dan berkembang secara terus 

menerus. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap usaha-usaha 

koperasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, supaya usaha-

usaha ekonomi produktif koperasi berkembang dan menjadi 

basis kemajuan bagi bangsa Indonesia.  

Sehubungan dengan itu, Bung Hatta mengajukan politik 

perekonomian bangsa agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945. Politik ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi.Keduanya 

memiliki beberapa perbedaan. Politik perekonomian 

menghendaki bagaimana semestinya perekonomian tersebut, 

mencari akibatnya dan mencari dasar-dasar etika serta 

menghendaki apa yang mesti terjadi. Sedangkan ilmu ekonomi 

mengatakan bagaimana adanya dan mencari sebab-sebab atau 

hukum-hukum kausal dan mengatakan apa yang bisa terjadi 

(Hatta, 1967). 

Koperasi sebagai bentuk perwujudan usaha ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat Indonesiaharus mendapatkan 

proteksi. Bukan berartiperlindungan ini menunjukkan 

ketidakmampuan, tetapi sebagai usaha untuk memupuk 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berasal dari akar 

rumput. Singkatnya, koperasi merupakan pergerakan masyarakat 

Indonesia yang dirancang dan digerakkan oleh rakyat itu 

sendiri.Mereka berusaha bukan atas dasar paksaan dan tekanan-

tekanan. 
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Menyadari hal ini, Bung Hatta sering menyadarkan para 

elite dengan menghimbau mereka, baik melalui tulisan maupun 

melalui ucapannya dalam berbagai kesempatan. “Paling baik kita 

merenungkan keadaan rakyat kita sekarang yang sungguh-

sungguh berhak mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang 

sesuai dengan tujuan kita semula” (Rose, 1991: 319). Yang 

dimaksud dengan tujuan di sini adalah membangun masyarakat 

Indonesia berkoperasi dan semangat koperasi itu harus tumbuh 

dan berkembang menjadi dunia usaha. Jika koperasi tidak 

mendapatkan perlindungan, bagaimana usaha yang dibangun 

oleh masyarakat dari bawah ini akan berkembang dan maju. 

Koperasi dari rakyat harus tumbuh dan berkembang 

dengan kemampuan-kemampuan yang dilakukan oleh setiap 

anggota. Anggota mempunyai keterlibatan dalam menentukan 

arah kemajuan koperasi. Anggota dihimbau untuk 

selalumelakukan yang terbaik untuk koperasi. Kembangkan 

usaha secara terus menerus dan tidak berhenti.Itulah cita-cita 

koperasi sebenarnya. Tumbuh dan berkembang dengan usaha 

dan upaya-upaya bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya 

yang dikelola secara kekeluargaan. 

 

2. Koperasi dari rakyat  

Pernyataan ini dimaksudkan agar para anggota 

mempertanggungjawabkan koperasi untuk terus berkembang. 

Koperasi yang berkembang dengan sendirinya akan melahirkan 

kesejahteraan yang selalu meningkat dan perbaikan hidup yang 
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lebih layak. Tumbuh dan berkembangnya koperasi didominasi 

oleh kehendak bersama dari setiap anggota, bukan ditentukan 

oleh orang luar koperasi. Untuk itu setiap anggota koperasi harus 

menyadari, dari dialah sumber kesejahteraan itu sendiri, bukan 

dari orang lain.  

Kesejahteraan sangat ditentukan oleh segenap daya dan 

upaya yang dilakukan dalam berkoperasi, kesungguhan dan 

keseriusan dalam mengelola. Dengan begitu, koperasi yang kecil 

bisa berkembang apabila semua yang terlibat mempunyai 

komitmen yang kuat untuk memajukan usaha. Banyak kasus-

kasus yang diceritakan oleh Bung Hatta tentang keberhasilan 

koperasi yang dibangun oleh anggotanya. Misalnya sebuah 

koperasi di Rochdale sebagai koperasi perintis di 

Inggris.Koperasi yang didirikan pada tahun 1843 ini awalnya 

hanya bermodalkan 28 poundsterling. Namun, berkat usaha 

keras dari masing-masing anggotanya, koperasi dengan modal 

yang miskin tersebut  berkembang dengan pesat. Semula 

koperasi ini hanya beroperasi dua kali seminggu dengan 

keuntungan 2 poundsterling.Meski begitu, dengan ketekunan dan 

keyakinan yang ditanamkan dalam diri para anggotanya, 

koperasi ini akhirnya berkembang dan menyebar keberbagai 

pelosok, sehingga menjadi terkenal sebagai pengubah 

perekonomian masyarakat. Koperasi menjadi pilihan berusaha 

sehingga sampai pada tahun 1945 di Inggris sudah tercatat 

anggota koperasi sebanyak 9.730.000 kepala keluarga (Hatta, 

1971: 28-29). 
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Semakin diyakini, bahwa koperasi sebagai usaha 

bersama harus berasal dari kekuatan dari anggotanya, kekuatan 

untuk mengembangkannya dengan serius, mengupayakannya 

dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kata Hatta (1971: 25) 

dalam koperasi harus selalu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memperbaiki produksi 

2. Memperbaiki kualitas 

3. Memperbaiki distribusi 

4. Memperbaiki harga 

5. Menyingkirkan penghisapan lintah darat atas badan 

rakyat yang miskin 

6. Memperkuat modal 

7. Memelihara aset-aset yang dimiliki  

Jika koperasi berasal dari rakyat, tentu semua yang 

terlibat dalam koperasi menunjukkan tanggungjawab sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing. Mereka harus yakin bahwa 

kemakmuran koperasi adalah kemakmuran atas usaha dan 

prinsip yang dibangunnya, dari usaha-usaha yang dilakukannya, 

dan dari prinsip-prinsip yang ditelurkannya secara bersama. 

Musatahil sebuah koperasi akan tumbuh dan berkembang tanpa 

ada usaha-usaha yang dilakukan dengan prinsip kebersamaan. 

Idealisme dalam memajukan koperasi harus dimiliki dan 

dipupuk secara terus menerus. Dengan begitu koperasi tidak 

patah ditengah atau bubar di tengah jalan karena kehilangan 

idealisme dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. 
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Kesadaran kolektif dan idealisme tersebut menjadi 

penggerak dalam membentuk koperasi untuk mencapai 

tujuannya yakni untuk kemakmuran lembaga itu sendiri. 

Koperasi makmur, maka makmur juga orang-orang yang terlibat 

di dalamnya.Jika koperasi rusak, maka rusaklah kesejahteraan 

anggotanya. Cita-cita koperasi harus diwujudkan secara bersama, 

dengan komitmen idealisme secara bersama pula. Menurut Bung 

Hatta, idealisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi 

dibangun, ditumbuhkan dan dikembangkan, sebagaimana di 

dalam koperasi orang dilatih jiwanya untuk idealis. Jika 

idealisme sudah tumbuh dan berkembang, maka  tidak akan ada 

korupsi di tubuh koperasi.Tidak akanada kepentingan individu 

dan ingin menang sendiri. Idealisme membangun kepercayaan 

diri tanpa lupa daratan mendorong untuk berusaha dengan yakin 

dan sabar (Hatta, 1971:19).  

Koperasi merupakan lembaga pendidikan bagi orang-

orang Indonesia yang memperbaiki hidup dengan proses 

kekuatan mentalitas dan idealisme, dengan rasa kekeluargaan 

dan kebersamaan, maju secara bersama pula. Sifat dan sikap 

yang demikian merupakan salah syarat untuk melahirkan 

manusia-manusia yang produktif. Manusia yang produktif jelas 

sangat menginginkan kemajuan dalam setiap usaha yang 

dilakukannya, bertanggungjawab dalam aktivitas yang 

dikerjakannya.  

Pokok persoalan dalam koperasi, disamping usaha yang 

kreatif adalah kejujuran dalam mengelolanya. Kejujuran dididik 
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pula dalam berkoperasi, sehingga orang-orang yang terlibat 

dalam koperasi dibangun mentalitasnya dengan nilai kejujuran. 

Koperasi secara langsung atau tidak langsung juga telah 

melangsungkan semacam pendidikan moral kepada anggota-

anggotanya. Dalam pandangan Bung Hatta, pendidikan moral 

tersebut, seperti dalam ceramahnya pada pembukaan Seminar 

Koperasi ILO/FAO tanggal 8 Agustus 1955 di Bandung,di 

antaranya adalah: 

1. Koperasi mengajarkan anggotanya bercita-cita tinggi 

di atas dasar realita dengan mengemukakan cita-cita 

tentang kebaikan dan kesejahteraan bersama. 

2. Koperasi mendidik perasaan demokrasi di atas dasar 

praktik dan perbuatan sendiri tentang soal-soal 

tentang jalan lurus perusahaan dengan cara 

musyawarah. 

3. Pengurus koperasi tidak bergaji hanya bila perlu 

memperoleh uang jabatan sederhana. Oleh sebab itu, 

dalam berkoperasi dikembangkan pendidikan sosial 

dan membunuh manusia egois serta menghidupkan 

semangat idealis. 

4. Koperasi melaksanakan jual beli dengan kontan, hal 

ini mendidik supaya hidup tidak melebihi dari 

kemampuan dan pendapatan sehingga tidak 

membiasakan hidup berutang. 
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5. Koperasi mengajarkan kepada kebenaran, kebenaran 

dalam menimbang, menghindari anggota dari 

kecurangan dan mendidik untuk jujur. 

6. Mendidik anggotanya untuk hemat dengan 

menyimpan setiap waktu, sehingga pada waktu-

waktu tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari 

pada simpanan yang dilakukan tersebut. 

Pendidikan moral koperasi ini, secara langsung atau 

tidak langsung menjadikan manusia koperasi, manusia yang 

membangun kehidupannya dengan kemandirian dan usaha dan 

perjuanganya.  

 

3. Koperasi Untuk Rakyat 

Istilah ini mempunyai dua makna. Pertama, koperasi 

dibangun untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat Pasal 

33. Koperasi sebagai salah satu model untuk mengubah 

masyarakat Indonesia berdaya saing untuk membangun 

kesejahteraan. Kedua,bahwa usaha koperasi yang dilakukan 

adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Rakyat yang 

mengelolanya yang akan menikmati hasil usaha yang 

dilakukannya. Manfaat dan keuntungannya bukan untuk 

sekelompok orang tertentu, tetapi kepentingan seluruh anggota.  

Hal ini sesuai dengan cita-cita koperasi yang diinginkan 

oleh Bung Hatta.Bahwa koperasi sebagai salah satu bentuk dari 

usaha bangsa Indonesia melawan kapitalisme yang hanya 

menfokuskan kesejahteraan pada pemilik modal. Kapitalisme 
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menekankan kesejahteraannyakepada pihak yang memiliki 

kekayaan, berasaskan modal sekecil-kecilnya dengan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan itu dikuasai 

oleh pemilik modal, sedangkan yang bukan pemilik modal hanya 

menjadi pekerja, boleh jadi dieksploitasi oleh pemilik modal 

tersebut. 

Dalam konteks ini, kehadiran koperasi di Indonesia 

memang untuk menentang kondisi perekonomian yang  buruk 

tersebut. Koperasi bercita-cita sebagaimana yang disebutkan 

oleh Bung Hatta untuk menentang kapitalisme dan 

individualisme tersebut. Koperasi hadir untuk memajukan 

masyarakat Indonesia beradasarkan kolektivitas dan rasa 

kekeluargaan. Satu sama lain saling menghindari eksploitasi, dan 

keuntungan adalah untuk orang yang terlibat dalam koperasi. 
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NILAI DASAR SELF-HELP DALAM KOPERASI  

 

Self-help merupakan dasar menolong diri sendiri dan 

percaya pada diri sendiri dan bukan organisasi yang meminta-

minta. Dasar ini merupakan dasar utama yang menggerakkan 

koperasi, dimana masing-masing mempunyai tanggungjawab 

yang tinggi karena berkoperasi tujuannya adalah menolong diri 

sendiri. Setiap yang terlibat dengan koperasi berupaya 

agarorganisasinya maju dan berkembang.Koperasi yang maju 

bisa menolong anggota untuk membangun kesejahteraan. 

Ringkasnya, tolong diri sendiri dengan usaha bersama. 

Menolong diri sendiri, karakter dalam koperasi yang 

harus diyakinkan kepada setiap anggota.Berkoperasi berarti 

menolong diri sendiri untuk maju, berkembang dan mencari 

solusi-solusi untuk kemajuan ekonomi. Keyakinan untuk 

menolong diri sendiri akan memotivasi setiap orang yang terlibat 

untuk berusaha keras dan melakukan berbagai upaya. Menolong 

diri menjadi satu sikap mental yang perlu dididik secara terus 

menerus. Koperasi tidak dibangun dengan mentalitas-mentalitas 

yang cengeng, tidak membiasakan diri bergantung kepada 

bantuan orang lain. 

Dasar-dasar membantu diri sendiri ini mendorong 

semangat berusaha untuk selalu berkembang dengan 

kemandirian. Dalam berkoperasi, dasar ini, terang Bung Hatta, 

dapat dilhat dari pertumbuhan usaha dalam koperasi.Semula 
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koperasi hanya dengan modal yang kecil, kemudian atas dasar 

usaha-usaha dan keyakinan oleh setiap yang terlibat bahwa 

masing-masing membantu dirinya, maka usaha kecil bisa 

berkembang dengan dorongan untuk menolong diri sendiri tadi. 

Dengan dasar menolong diri ini, mereka berusaha sekuat tenaga 

untuk menolong diri dengan cara bekerjasama. Menolong diri 

dengan segenap kemampuan, bukan dengan cara-cara yang 

mematikan semangat berusaha. Pendidikan self-help atau 

menolong diri sendiri dalam koperasi dapat dilihat dari sikap 

sebagai berikut: 

1. Memiliki semanagat yang tinggi untuk mengubah 

nasib, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari 

tidak memiliki modal menjadi memiliki modal, dari 

tidak punya usaha mempunyai usaha, dan 

seterusnya. 

2. Bekerja keras, untuk mendapatkan kesejahteraan, 

modal, usaha dan keuntungan harus dengan bekerja 

keras.  

3. Jujur, sekalipun menolong diri sendiri harus jujur 

dan tidak menipu dalam kondisi apapun. Kejujuran 

itu, modal dalam membangun usaha dan kemajuan. 

4. Mandiri, tidak bergantung pada utang, oleh sebab itu 

anggota koperasi tidak diperkenankan untuk 

berutang, yang ada adalah simpan pinjam.  

5. Percaya diri, koperasi mendidik orang untuk percaya 

diri, karena disuruh untuk membangun usaha dengan 
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usaha-usaha berdasarkan modal kekuatan yang ada, 

memberdayakan yang ada dengan proses-proses 

yang dilakukan secara bersama. 

Mentalitas-mentalitas yang demikian sangat diperlukan 

dalam membangun perekonomian, dimana dalam berusaha 

diperlukan kerja keras, proses yang direncanakan dan semangat 

yang tinggi, sehingga ketergantungan-ketergantungan pada 

modal pinjaman tidak mengikat. Oleh sebab itu, dalam koperasi, 

menurut Hatta, ada moral ekonomi.Moral ekonomi itu kejujuran, 

kerjasama, usaha yang keras, punya percaya diri yang tinggi. 

Mentalitas ini sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang, karena 

jika dilihat rendahnya semangat berwirausaha yang dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia, didugaakibat minimnya pendidikan-

pendidikan yang menyentuh kesadaran untuk bekerja keras, 

jujur, dan penuh dengan semangat. Terpengaruh dengan 

berusaha memakai jalan pintas, cepat kaya dengan proses pinjam 

modal, kemudian berharap keuntungan dan sekonyong-konyong. 

 Koperasi prinsipnya mematangkan diri dan memastikan 

manusia memperbaiki ekonominya dengan kepercayaan, 

kejujuran dan kerjasama. Lantas usaha-usaha yang dilakukan 

diupayakan untuk berkembang dari proses-proses yang 

dibangun. Jiwa-jiwa seperti itu menghindari manusia sebagai 

makhluk yang hanya hidup dengan angan-angan kemudian 

mewujudkan impian tanpa dibangun dengan mentalitas yang 

baik dan bagus. Tidak heran bila lahir generasi parasit, generasi 

hedonis dengan mencuri secara terang dan halus serta menipu 
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menjadi andalan, seperti terlihat dengan nyata salah satunya dari 

kasus-kasus beberapa travel umrah dan haji yang menipu. 

 Sehubungan dengan itu, Bung Hatta membedakan antara 

manusia yang terdidik dengan dasar-dasar koperasi dan manusia 

yang terdidik dengan sistem kapitalis. Manusia yang dididik 

dengan koperasi adalah manusia yang tahu diri kemajuan itu 

melalui upaya dan usaha yang keras, disertai dengan kejujuran 

bukan hanya mengelola modal dengan keuntungan secara rakus, 

tetapi modal itu diberi nilai moral dan tanggungjawab. 

Sedangkan manusia yang terdidik dengan sistem kapitalis, modal 

atau kapital diupayakan semaksimal mungkin dengan rasa 

hedonisme dan individualis, karena prinsip dasarnya adalah 

dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk yang sebesar-

besarnya. Tidak semua orang merasakan nilai tanggung jawab 

dan kerja keras. 

 Manusia-manusia yang tidak terdidik dengan rasa 

tanggungjawab, kerja keras dan percaya diri yang tinggi itu, 

tidak ditempa dengan latihan-latihan yang membangun 

mentalitas yang baik dalam berusaha. Mereka jelas berbeda 

memaknai modal dan usaha yang dilakukannya. Kemandirian 

sangat menentukan sikap dan tindakan seseorang, seperti halnya 

juga dilakukan oleh Bung Hatta, mulai dari masa kecil dan 

sampai menutup usia kemandirian itu diperlihatkannya dalam 

alur hidupnya. 

 Bung Hatta mandiri, karena ketika bayi sudah ditinggal 

pergi oleh ayahnya, kemudian hidup dalam lingkungan keluarga 
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yang ditempa dengan perpaduan religius dengan semangat 

ekonomi.Kemandirian itu diperoleh dari kakek dan neneknya. 

Kakeknya seorang pengusaha ulung anti-utang dan sangat ramah 

dengan para karyawannya.Kakeknya melarang keluarganya 

memperlakukan karyawan sebagai orang lain dan menyuruh 

mereka memperlakukan seperti keluarga sendiri. Kakeknya sadar 

betul tanpa kehadiran mereka, usahanya tidak berarti apa-

apa.Maka bekerja dan berusahalah dengan asas kekeluargaan. 

Hal ini pula yang mendesain keyakinan Bung Hatta dalam 

mencapai kesejahteraan. 

 Sementara sang nenek mendidik Hatta kecil untuk hidup 

mandiri dan meyakinkannya bahwa dalam hidup kita perlu 

menolong diri self help. Menolong dengan komitmen-komitmen 

yang dapat memajukan diri untuk kepentingan yang lebih luas. 

Waris kemandirian yang ditanamkan kepada Bung Hatta oleh 

neneknya ini menjadi sikap hidup dan menjadi karakter dalam 

diri Bung Hatta. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang masih 

terjajah, Bung Hatta memilih untuk membangun kesejahteraan 

rakyatnya salah satunya dengan berkoperasi dan diperkuat 

pelaksanaannya dengan Pasal 33. 

 Jika melihat jumlah angka pengangguran di Indonesia 

yang cenderung meningkat seperti pada tahun 2016 

pengangguran di Indonesia 7,03 juta orang, naik tahun 2017 

menjadi 7,04 juta orang. Terjadinya peningkatan pengangguran 

ini, selain dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang semakin 

sempit, juga dipengaruhi oleh mentalitas anak bangsa yang tidak 
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terdidik dengan kemandirian tadi. Kebergantungan sangat tinggi. 

Mereka menunggu lapangan pekerjaan dan tidak menciptakan 

lapangan pekerjaan. Wajar bila bangsa yang berpenduduk lebih 

dari 250 juta jiwa ini hanya memiliki sedikit wirausahawan. 

Padahal kekuatan ekonomi dan kesejahteraan sangat ditentukan 

oleh kemandirian anak bangsa dalam menata ekonominya, 

sebagaimana halnya yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. 

Bangsa ini tidak dicita-citakan dikelola oleh 

individualistis, tetapi oleh kelompok individualisma yang 

mampu menolong diri sendiri dan orang lain. 

 Kemandirian anak bangsa ini akan terlihat dalam 

kemandirian membangun kesejahteraan dengan perekonomian 

yang kuat dengan cara usaha-usaha bersama, bukan dengan cara 

meminta-minta atau menggantungkan kepada orang lain. 

Kemandirian itu diasah dan dididik dalam koperasi. Tidak ada 

ketergantungan pada siapa pun. Namun semua itu dilakukan 

melalui proses dan pendidikan. Bung Hatta yakin ke depan 

kemandirian adalah modal dalam membangun bangsa yang 

besar. Bangsa yang dihuni oleh masyarakat-rakyat-pemerintah 

yang mandiri, bukan bangsa yang mengandalkan masa depan 

dengan ketergantungan pada pihak lain atau pihak asing.  

 Bangsa-bangsa yang mandiri merupakan bangsa yang 

bisa mengendalikan masa depannya dengan kekuatan-kekuatan 

yang tidak bisa digoyahkan oleh bangsa lain. Impian inilah yang 

dicita-citakan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.

 Koperasi dipilih sebagai salah satu agentuntuk 
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membangun kemandirian ekonomi bangsa, dengan menekankan 

kepada setiap yang terlibat untuk memperbanyak produksi, 

memperbaiki kualitas, memperbaiki distribusi, memperbaiki 

harga, menyingkirkan penghisapan lintah darat, memperkuat 

modal dan memberdayakan lumbung-lumbung desa sebagai unit 

usaha mandiri (Hatta, 1971: 25). 

 Self-helpyang dibangun dalam koperasi secara sadar atau 

tidak sadar merupakan suatu upaya dalam memberdayakan 

masyarakat berekonomi di Indonesia, dengan memotivasi siapa 

saja untuk berusaha dan menolong dirinya supaya keluar dari 

jeretan kemiskinan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. 

Menurut Bung Hatta, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk 

usaha, makhluk ekonomikus tetapi cara pengelolaannya berbeda-

beda dan sangat tergantung pada orientasi serta cara yang 

dibangunnya untuk sejahtera. Namun yang utama harus disadari 

oleh manusia adalah berupaya untuk menolong dirinya dengan 

cara kemandirian, bukan dengan cara-cara yang melumpuhkan 

kemandirian.  

 Dikoperasi ada simpan pinjam, bukan meminjam tetapi 

simpanan yang kita miliki dipinjam. Bukan berutang dan 

meminjam, tetapi simpan pinjam. Simpan dahulu, baru dipinjam. 

Pada hakekatnya kita meminjam kembali simpanan yang kita 

miliki. Berati meminjam tidak melebihi dari simpanan yang ada. 
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Koperasi mendidik anggota untuk tidak berutang, tidak 

berkredit.Jika dibolehkan, seseorang akan melakukan utang 

melebihi dari kemampuan. Akibatnya, hilang kemandiriannya. Ia 

tidak lagi mampu menjadi agenself-help, tetapi memusnahkan 

kemandirian tersebut, terutama dalam koperasi konsumsi. Bung 

Hatta menegaskan “Satu syarat yang harus dipenuhi agar 

koperasi itu menjadi kuat adalah tidak memberikan kredit kepada 

anggota, melainkan menjual dengan tunai. Memberikan kredit 

berarti melemahkan koperasi, modal koperasi menjadi tidak bisa 

dikembangkan untuk produksi selanjutnya. Dalam koperasi, 

konsumsi pemberian kredit merupakan mesin yang mematikan 

usaha produksi, sehingga koperasi gagal menjadi pilar self help.  

Pada prinsipnya, di dalam dasar koperasi berfungsi self 

help ini.Pada koperasi tidak ada eksploitasi antara satu dengan 

yang lainnya. Jika ada eksploitasi, maka gagal menciptakan self 
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help. Kegagalan ini akan melahirkan manusia-manusia 

ketergantungan, tidak mandiri dan tidak mampu mengeluarkan 

penderitaannya dengan usaha dan kerjanya. Bagi Bung Hatta, 

individualitas dari pemilik modal tidak dikenal, yang dikenal 

adalah kolektivitas dan usaha bersama anggota, setiap anggota 

koperasi harus mandiri. 

 Kemandirian akan terlihat dari cara-cara yang dilakukan 

oleh anggota dalam memajukan koperasinya. Koperasi maju oleh 

berbagai usaha yang dilakukan secara bersama oleh para 

anggota. Anggota pun berhak mendapatkan keuntungan secara 

bersama. Keuntungan bukan dimiliki oleh individual, tetapi oleh 

kelompok orang yang terlibat dalam koperasi. 

 Jadi, sebuah koperasi jelas memupuk dan mendidik 

manusia untuk menolong dirinya, self helpdengan cara bersama-

sama, bergotong royong dan berasas kekeluargaan. Pendidikan 

ini amat penting dalam masyarakat Indonesia yang sudah lama 

belajar dari kesengsaraan penjajahan berikut sistem kapitalisme 

sebagai sistem ikutannya. Keuntungan besar tetap untuk 

kepentingan kolonial, masyarakat jajahan tetap menjadi pekerja 

yang tereksploitasi, sebagaimana diceritakan Bung Hatta dalam 

tulisannya yang berjudul Kedaulatan Ra’jat Boekan Anarchie 

pada tahun 1933 di Daulat Ra’jat. 

 Bung Hatta dengan pemikiran koperasinya memutus 

sistem tersebut. Iatidak ingin masyarakat Indonesia menjadi 

masyarakat yang terjajah, yang diamputasi kemandiriannya 

dalam melakukan aktivitas ekonomi menuju kesejahteraannya. 
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Masyarakat Indonesia harus mampu menolong dirinya untuk 

menuai kesejahteraan, bukan dengan cara berutang,  dan bukan 

mengandalkan pemberian, tetapi melalui upaya-upaya bersama 

dengan tekad bersama. 

 Tekad bersama dan tujuan bersama mengisyaratkan 

tidak ada anggota yang berpangku tangan.Setiap anggota harus 

giat dalam memajukan koperasi. Bila koperasi melakukan 

aktivitas perdagangan, anggota dianjurkan untuk selalu membeli 

keperluan dikoperasi tersebut. Jika koperasinya mengurus soal 

pertanian, maka jual hasil pertanian kepada koperasi tersebut. 

Bila koperasinya simpan pinjam, belomba-lombalah menyimpan 

dan seterusnya.  

 Masyarakat itu sebenarnya kaya.Jika kekayaan ini tidak 

dikelola oleh masyarakat-manusia yang mandiri, maka kekayaan 

ini tidak menolong dan menyejahterakannya. Lagi-lagi 

diperlukan pendidikan koperasi yang membangun manusia self 

helptersebut.Kekayaan ini harus menjadi kekayaan seluruh 

masyarakat Indonesia, apabila kekayaan tersebut dikelola 

berdasarkan kemampuan untuk memandirikan masyarakatnya. 

Masyarakat bukan dimanjakan dengan utang kredit atau sistem 

lintah darat, tetapi dengan cara saling bekerja, saling mempunyai 

tujuan yang sama yaitu, membantu diri untuk maju bersama, 

sebagaimana ditulis oleh Bung Hatta (1967:36), “Orang-orang 

yang mempunyai uang sedikit takut bertindak sendirian. 

Uangnya yang sedikit itu dapat disikat oleh modal yang lebih 

besar dalam persaingan, tetapi kalau mereka bersatu dalam 
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koperasi, mereka memperoleh keberanian dalam melaksanakan 

usaha bersama diatas dasar tolong menolong”. 

 Koperasi mendidik kemandirian dari orang-orang yang 

tidak memiliki modal atau mempunyai modal kecil. Dengan 

kemandirian mereka bisa menentukan masa depan dengan lebih 

baik. Kemandirian pula yang mendorong orang untuk berani dan 

tidak menggantungkan nasibnya dengan meminjam dan 

berutang.  
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NILAI DASAR USAHA BERSAMA  

            ATAU  KEKELUARGAAN 

 

Masyarakat koperasi adalah masyarakat yang terdidik 

dengan usaha bersama, solidaritas. Usaha bersama merupakan 

sikap dan tradisi yang sudah berkembang dalam masyarakat 

Indonesia, masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan 

tradisi gotong royong. Merancang, menyusun, dan mengerjakan 

sesuatu secara bersama, sehingga membangun perekonomian 

bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan secara 

bersama, dibangun dengan rasa solidaritas, bukan dengan cara-

cara saling menjatuhkan atau dengan persaingan yang tidak 

sehat. Selanjutnya, menurut Bung Hatta (Blang, 1980:657), 

keberhasilan koperasi itu sangat tergantung kepada adanya: 

a. Solidaritas atau gotong royong,  

b. Memiliki individualitas bukan individualisme,  

c. Mempunyai kemauan dan kepercayaan pada diri 

sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self 

help atau auto aktivitas guna kepentingan bersama,  

d. Cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus 

didahulukan dari kepentingan diri sendiri,  

e. Rasa tanggung jawab moral dan sosial. 

 

Jadi dalam koperasi tidak saja seseorang diajak untuk 

cakap dalam ekonomi. Namun lebih jauh dari itu, menata 
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manusia secara sadar dengan kesejahteraan berlandaskan 

kamanusiaan, bukan mengabaikan kesejatian kemanusiaannya. 

Karenanya harus disadari bahwa koperasi bukan sebagai wadah 

untuk mencari kuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai 

cara.Tetapi dibalik itu semua adalah mencari keuntungan atas 

dasar kemanusiaan, keadilan moral, dan memandirikan manusia. 

 

Gambar: Koperasi Mendidik Manusia 

 

Pemikiran panjang Bung Hatta tentang koperasi menjadi 

salah satu pilar perekonomian bangsa. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh modal sosial kerjasama, gotong royong atau solidaritas yang 

terpelihara dalam masyarakat Indonesia.Semangat ini masih  
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bersemi di pedesaan atau di perkampungan di negeri ini. 

Untuk menggiatkan ekonomi masyarakat,maka dikuatkan 

melalui koperasi. Bung Hatta sangat menginginkan masyarakat 

kita tumbuh dan berkembang perekonomiannya dengan 

semangat solidaritas. Semangat ini telah termanifestasi dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana ditulis oleh Bung 

Hatta dalam Daulat Rakyat dan Ekonomi Rakyat.  

Dari mulanya kita sudah menentukan sikap, kita bukan 

tukang tiru tetapi memajukan asas-asas kita yang cocok 

dengan fi’il (perbuatan) bathin rakyat kita. Betul 
perkataan kolektivisme itu perkataan Barat tetapi yang 

menjadi subtansi dari kita adalah dasar hidup sendiri, 

rakyat bisa hidup dalam kolektivitet, sanubari rakyat 
penuh cita-cita persamaan. Contoh, jika orang desa 

hendak membuat rumah, mengerjakan sawah atau 

mendapat musibah maka masyarakat tidak perlu 
menggaji orang lain untuk menolongnya karena kaum 

sedesa-sekampungnya akan datang membantu dengan 

pergaulan tolong menolong (Hatta, 2016: 78) 

 

Dari perjalanan Bung Hatta ke Denmark, Swedia dan 

Norwegia pada tahun 1925, salah satu kunci kesuksesan dari 

koperasi adalah kerjasama yang dibangun dengan baik. Tumbuh 

berkembangnya usaha koperasi dibeberapa negara tersebut 

karena masing-masing koperasi benar-benar mengandalkan dan 

memelihara sikap kerjasama tersebut. Dalam skala kecil, sikap 

kerjasama ini dialami sendiri oleh Bung Hatta.Berkat kerjasama 

dari kawan-kawannya, ia bisa mempelajari koperasi ke beberapa 

negara di Skandinavia tersebut, terutama kerjasama dalam 

menggalang dana untuk keberangkatan.  
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Di Denmark, koperasi yang dikunjunginya bergerak 

dibidang pertanian yang menjadi salah satu pilar perekonomian 

pedesaan. Di Swedia mereka belajar kepada koperasi konsumsi, 

yakni koperasi yang bergerak dalam bidang makanan, 

perdagangan, dan bahkan sampai memiliki kafe. Sedangkan di 

Norwegia yang dipelajari adalah koperasi dalam usaha 

perikanan. Koperasi yang dipelajari ini tumbuh dan subur dalam 

masyarakat pedesaan yang masih kuat ikatan solidaritasnya.  

Melihat dari pertumbuhan dan cara-cara koperasi 

berkembang menyelamatkan perekonomian masyarakat, Bung 

Hatta memutuskan untuk membangun perekonomian masyarakat 

Indonesia salah satunya melalui usaha kerjasama ini. Koperasi 

menjadi penyelamat dan tulang punggung perekonomian 

masyarakat desa, apalagi dalam kondisi negara yang baru 

merdeka dan berkembang, masyarakat harus dipersiapkan 

dengan membangun perekonomian berdasarkan modal sosial 

yang ada dalam kehidupan sosialnya. 

Mengapa kerjasama menjadi salah satu dasar 

koperasi?Karena melalui kerjasama masyarakat menjadi penentu 

untuk membangun usaha. Masyarakat tidak dipaksakan melalui 

program-program yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan. Artinya, masyarakat yang menentukan 

dan merancang secara bersama bagaimana membangun 

perekonomian tersebut. 

Istilah ini populer dengan sebutan asas pembangunan 

melalui arus bawah, bukan melalui paksaan elite atau pihak-
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pihak yang punya kepentingan. Kemandirian masyarakat 

menjadi penentu untuk mencapai kemajuan. Kerjasama menjadi 

faktor penunjang utama yang membangun kemandirian 

masyarakat secara bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada 

yang saling sikut, saling sikat, dan saling menjatuhkan. Tetapi 

memberi kesadaran bahwa tumbuh dan berkembang karena 

adanya kerjasama yang dibangun atas perancangan bersama, 

program bersama, dan pengawasan bersama. Nantinya 

keuntungannya menjadi milik bersama pula. 

Bung Hatta meyakinkan kita bahwa usaha bersama 

menuntun masyarakat membangun kekuatan atas dasar 

kepentingan bersama, kepentingan yang disepakati secara 

bersama dan dijalankan secara bersama pula. Dalam konteks ini, 

koperasi membangun kesadaran masyarakat untuk membangun 

kehidupan yang lebih baik beradasarkan rancangan bersama. 

Kesadaran ini setidaknya menuntut kepada setiap orang yang 

terlibat untuk memiliki rasa tanggungjawab Sebab merekalah 

yang menentukan hasilnya.  

Keuntungan lain, nilai kerjasama ini tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia, apalagi pada 

masyarakat pedesaan. Mereka terbiasahidup dalam rasa tolong 

menolong, saling membantu, dan saling mengerjakan bersama-

sama. Dalam masyarakat tradisional, tidak mungkin individu 

akan berkembang dan sukses secara individual, tetapi kesuksesan 

ini bisa diperoleh atas dasar adanya kebersamaan atau rasa 

kekeluargaan tersebut.  
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Hal ini dapat dilihat dalam sistem pertanian dan sistem 

perdagangan yang dibangun oleh masyarakat desa. Pada 

masyarakat pedesaan di Minangkabau, misalnya, untuk 

mengerjakan lahan pertanian biasanya dikerjakan secara 

komunal atau bersama-sama.Tidak ada sistem upah, tetapi 

dikerjakan dengan atas dasar kontrak tidak tertulis dengan saling 

membantu. Bentuk saling membantu ini disebut dengan julo-julo 

yakni, mengerjakan secara bersamaan pada lahan seseorang, 

dimana ketika yang lain membutuhkan, maka juga dikerjakan 

secara bersama-sama. Jadi tidak mengenal upah dan hanya 

mendermakan tenaga ketika dibutuhkan. Prinsip ini kemudian 

berkembang ke dalam sistem perekonomian yang lebih luas, 

semua orang ber-julo-juloatau bekerjasama dalam tenaga, 

berkembang menjadi berjulo-julodalam bentuk uang. Beberapa 

orang mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama dan 

menerima dengan jumlah yang sama pula. Bentuk-bentuk 

kerjasama ini sampai sekarang masih berlaku dan dipraktikkan 

oleh masyarakat, seperti halnya arisan yang dikenal dalam 

masyarakat sekarang. 

 Asas koperasi mendasarkan diri kepada kerjasama yang 

demikian, kerjasama yang berbasis yang dikembangkan oleh 

masyarakat, dimana tidak mengenal adanya lintah darah, 

kapitalis yang menghisap. Mereka hanya mengenal kerjasama 

yang dapat membantu mencerdaskan dan menyejahterakan 

secara bersama anggota yang terlibat. Karena itu, Bung Hatta 

menegaskan lagi, jangan ada utang.Jika ada utang, maka orang 
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akan terjerat dengan ketidakberimbangan antara pemasukan dan 

yang diutanginya. Masyarakat tidak diajari untuk berutang, tetapi 

diajari untuk mandiri dan berpikir dari kekayaannya ia bisa 

mengembangkan usahanya. 

 Kesadaran-kesadaran ini yang harus ditumbuhkan dalam 

masyarakat. Alih-alih mengajarkan masyarakat untuk menjadi 

makhluk pengutang. Koperasi mendidik mereka menjadi 

manusia yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mandiri 

dan berdikari dengan modal yang dimilikinya. Modal ini bisa 

dikembangkannya dalam berbagai bentuk usaha. Koperasi 

menjadi salah satu pendorong masyarakat pedesaan untuk 

mengembangkan usaha-usaha dari masyarakat tersebut, seperti 

membeli hasil pertanian dengan harga yang setimpal. Akhirnya 

modal usaha yang dimilikinya bisa berkembang atas jaminan beli 

dari koperasi. Masyarakat pedesaan tidak jatuh kepada tangan-

tangan tengkulak dalam mengembangkan modalnya. 

 Kerusakan modal yang dimiliki oleh petani atau 

masyarakat desa biasanya karena tertipu dan campur tangan yang 

besar dari tengkulak dan lintah darat. Cara-cara ini yang 

membuat masyarakat pedesaan terjerat oleh mesin-mesin 

perusak kemajuan ekonomi pedesaan. Di sinilah relevansinya 

bahwa masyarakat pedesaan memang memerlukan satu sistem 

ekonomi yang bisa membimbing dan menuntun mereka memiliki 

sistem perekonomian yang sehat.  

 Bung Hatta menyiapkan koperasi untuk mewujudkan 

perekonomian masyarakat pedesaan berdasarkan kondisi 
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sosiologis dan psikologis masyarakat setempat. 

Pertama,masyarakat pedesaan sangat membutuhkan 

perlindungan harga yang stabil dan mampu memberikan jaminan 

usaha untuk berkelanjutan. Mereka terlindung dari praktik-

praktik lintah darat. Lemahnya perlindungan harga dari hasil 

pertanian menjadi salah satu mundurnya pertanian di negeri kita. 

Masyarakat desa malas menjadi petani, karena pengolahan 

produksi pertanian tidak setimpal dengan harga hasil panen yang 

diperoleh. Setidaknya dalam konteks ini, koperasi bisa 

memberikan jaminan harga melalui penciptaan koperasi petani 

desa.  

 Kedua,masyarakat pedesaan juga sangat membutuhkan 

kepastian bahwa hasil produksinya dapat ditampung dan menjadi 

komoditi yang bersaing dipasar. Mereka harusdiyakinkan bahwa 

dalam kondisi apapun, petani pedesaan tidak mengalami 

kerugian, tetapi tetap menuai manfaat dan keuntungan. 

Kehadiran koperasi di pedesaan pada dasarnya, juga untuk 

mengatasi kerugian. Koperasi bisa menampung hasil pertanian 

dengan kondisi apapun juga dengan harga yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Ketiga,masyarakat pedesaan sangat memerlukan 

lembaga-lembaga resmi yang membantu mereka dalam 

mewujudkan kesejahteraannya berbasis pedesaan, membangun 

masyarakat berdasarkan potensi dan sosiologis masyarakat desa, 

bukan dipaksakan dari hal-hal yang tidak mereka pahami. 

Pemaksaan ini menjadi bumerang bagi masyarakat pedesaan, 
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diluar dari kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Koperasi 

diprediksi masyarakat desa bisa merancang, membangun, dan 

menikmati hasil yang diusahakannya secara bersama, maju 

bersama sesuai dengan usaha yang dibangunnya. 

 Majunya masyarakat pedesaan jelas tidak bisa 

dilepaskan dari lembaga-lembaga yang menaunginya. Bung 

Hatta paham benar dengan keadaan ini.Makanya koperasi 

dijadikan salah satu basis penyelamat perekonomian masyarakat 

desa, masyarakat yang masih sederhana, dengan sistem 

kehidupan sosialnya yang masih ditata melalui kerjasama dan 

kekeluargaan. 

 Semenjak hilangnya lembaga-lembaga yang mampu 

memberikan jaminan seperti di atas, pertanian di pedesaan 

hampir kehilangan arah dan tujuan. Bahkan bangsa Indonesia 

dengan alam agrarisnya yang subur sempat mengalami 

kelangkaan pangan dan kelangkaan bibit. Malahan hasil 

pertaniannya kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Di 

Malaysia, misalnya, yang pernah unggul dengan perladangan 

terutama kepala sawit, ternyata keunggulan ini sangat tergantung 

kepada tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja Indonesia 

menjadi basis pekerja perladangan di negeri jiran tersebut. Pada 

umumnya TKI berasal dari pedesaan di Indonesia, para petani 

yang enggan bekerja di kampung karena menjadi petani tidak 

menjanjikan.  

 Tidakberdayanya petani tenyata juga berpengaruh 

terhadap hasil produksi dan perkembangan pertanian yang 
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dihasilkan negeri ini. Sebagai negara agraris, mestinya Indonesia 

kaya dengan varietas-varietas, tetapi kenyataannya tidak. Kiblat 

varietas dan produksi pertanian unggulan selalu ke Thailand. Di 

samping itu Thailand juga merajai pasar buah impor di berbagai 

negara, termasuk di Indonesia. 

 Lemahnya pembinaan dan perlindungan pertanian 

menjadi perhatian koperasi. Koperasi bisa mengayomi petani 

dalam berbagai hal, termasuk modal, harga, dan penjualan hasil 

pertanian yang terlindungi. Semakin terlibat petani dengan 

koperasi, maka semakin besar peluang petani untuk 

mendapatkan perlindungan. Jika koperasi bisa dikelola dengan 

baik, petani bisa meneruskan usahanya dengan berkelanjutan. 

Bila ini dapat diwujudkan, Indonesia bisa menjadi penghasil 

usaha pertanian yang andal. Di samping itu, tingkat 

kesejahteraan petani juga meningkat. 

 Keunggulan koperasi dalam skala ekonomi masyarakat 

pedesaan ini jelas sangat tergantung kepada kerjasama yang 

dibangun. Kerjasama bisa dalam berbagai bentuk seperti: 

1. Kerjasama dalam modal 

2. Kerjasama dalam usaha 

3. Kerjasama dalam pengelolaan 

4. Kerjasama dalam manajemen 

 

Kerjasama dalam modal diantaranya dapat terlihat dari 

simpan dan keterlibatan para anggota dalam membeli hasil 

produksi koperasi. Kerjasama dalam usaha, misalnya, anggota 
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menjual hasil produksi kepada koperasi.Koperasi menjadi wadah 

penampungan produksi anggotanya. Kerjasama dalam 

pengelolaan bisa dilihat dari keterlibatan antara kedua belah 

pihak yang sama-sama memiliki usaha yang kuat untuk 

memajukan usaha koperasi. Sedangkan dalam manajemen, 

anggota memiliki tingkat partisipasi dalam melakukan koreksi 

dan kontrol administasi.  

Dalam konteks modern kerjasama ini tercermin 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi No 25 

Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi: 

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. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

e. Kemandirian. 

 Dalam konteks yang lebih luas, kerjasama dalam 

koperasi itu bisa beberapa jenis diantaranya: 

1. Kerjasama di bidang usaha antarkoperasi 

2. Kerjasama di bidang usaha antarkoperasi dengan 

bukan koperasi 

3. Kerjasama antarkoperasi bukan di bidang usaha 

Menurut Bung Hatta kerjasama dalam koperasi 

menjadi sumber modal sosial dan modal kapital dalam 

menggerakkan koperasi kearah yang lebih maju. Maju atau 
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mundurnya koperasi karena adanya kerjasama yang sehat yang 

dibangun dalam koperasi itu. Sejauh koperasi membangun 

kerjasama yang sehat, maka koperasi dapat mengayomi 

kesejahteraan anggotanya. Ciri-ciri kerjasama yang sehat dalam 

koperasi itu kata Bung Hatta (1971; 266) harus: 

 

1. Tetap berasaskan gotong royong dan kekeluargaan 

2. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan 

anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat dan daerah bekerja pada umumnya. 

3. Keanggotaan berdasarkan sukarela, dapat diperoleh 

dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang 

berkepentingan, sesuai dengan syarat dan 

ketentuan dalam anggaran dasar. 

4. Koperasi harus berusaha; 

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-

anggotanya menyimpan secara teratur. 

b. Mendidik anggota kearah kesadaran 

berkoperasi. 

c. Menyelenggarakan salah satu beberapa usaha 

dalam lapangan perekonomian. 

Kerjasama dalam koperasi, bukan hanya sekedar 

menarik keuntungan dan profit belaka, tetapi kerjasama ini harus 

tetap mampu memberikan pendidikan dan aktualisasi diri untuk 

berkembang dan maju untuk kepentingan anggota-angotanya. 

Dalam konteks ini yang membedakan koperasi dengan badan 
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usaha-usaha profit adalah koperasi mendidik manusia dengan 

kemanusiaanya dan usaha profit memiliki orientasi untuk 

kepentingan pengayaan modal yang sebesar-besarnya oleh 

pemilik modal. 
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            NILAI DASAR BERKEADILAN                    

            DALAM KOPERASI  

 

Koperasi sebagai suatu unit usaha dengan asas 

kekeluargaan harus dibangun dengan kejujuran.Kejujuran adalah 

sumber dalam memajukan suatu usaha. Maju atau mundurnya 

sebuah koperasi tergantung sejauh mana usaha tersebut dibangun 

dengan kejujuran tersebut, sekalipun terhadap diri sendiri 

sebagai pemilik usaha. Kita dapat melihat bahwa jatuh 

bangunnya suatu usaha besar salah satunya diakibatkan oleh 

rendahnya moril kejujuran yang mendasarinya.  

Kejujuran, menurut Bung Hatta, sebuah sikap hidup 

yang dimiliki seseorang yang berani menempatkan dirinya dalam 

situasi apapun dia harus bertindak benar.Tanggungjawab moril 

seseorang sangat tinggi mempertaruhkan kebenaran. Kejujuran 

sudah dipraktikkan oleh Bung Hatta semenjak usia dini. Nilai ini 

seperti pernah diulas sebelumnya diperoleh dari lingkungan 

keluarga, baik daripihak kakeknya yang menjalankan usaha 

dagang maupun dari sang nenek yang sangat pemberani 

melawan ketidakbenaran. Sang nenek pernah mencak-mencak di 

kantor penguasa kolonial di Bukittnggi, karena Belanda tidak 

jujur kepadanya terkaitoleh banyaknya kuda milik keluarga yang 

dibunuh oleh pihak kolonial. 

Kejujuran inilah yang selalu dibisikkan setiap saat oleh 

Ayah Gaek Bung Hatta. Sang ayah gaek merupakan ulama 
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terkenal di Minangkabau dan sering dikunjunginya untuk 

memperdalam agama. Kejujuran diyakini sepenuhnya oleh Hatta 

sebagai sumber keberhasilan dari setiap usaha yang 

diperjuangkan dalam hidup. Tidak heran bila setiap kepercayaan 

yang diberikan kepada Bung Hatta, selalu dijaga dengan penuh 

kejujuran. Misalnya ketika Bung Hatta sekolah di Padang.Dia 

dipercaya sebagai bendahara klub sepak bola.Kepercayaan itu 

diberikan kepada Bung Hatta karena kawan-kawannya tahu 

bahwa dia sangat terkenal dengan sifat jujur tersebut. Kejujuran 

itu pula membuat klub sepak bola ini berkembang.  

Dalam koperasi, kejujuran menjadi moralitas yang harus 

didik secara terus menerus. Maju mundurnya koperasi didasari 

adanya kejujuran yang dipelihara di dalamnya. Agar koperasi 

berkembang, maka usaha bersama ini harus dipelihara melalui 

pendidikan koperasi, sebagaimana diinginkan oleh Bung 

Hatta.Koperasi harus mendidik manusia susila, sebagaimana 

disampaikannya pada sambutan pembukaan Kongres Koperasi 

Indonesia pada tanggal 1 September 1956.  

Keperasi sebagai unit usaha yang diupayakan secara 

bersama sangat tergantung kepada bagaimana mengelola usaha 

tersebut dengan kejujuran, mulai dari kejujuran dalam harga, 

menentukan aktivitas, apalagi dengan pengelolaan keuangan. 

Tentu harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Jenis usaha apapun bisa tumbang dan lenyap berantakan jika 

didalamnya ada ketidakjujuran, ada korupsi dan sejenisnya. 

Ketidakjujuran adalah parasit yang mematikan koperasi.Koperasi 
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pun kandas untuk nous voulens batir un mode,eu tout le monde 

sout houreux (membangun dunia dimana setiap orang hidup 

bahagia). Ungkapan itu dikutip Bung Hatta dari Charles Fourier 

salah satu tokoh koperasi yang dipelajari pemikirannya oleh 

Hatta. 

Tumbang dan tidak mampunya koperasi 

menyejahterakan anggotanya akibat dari kejujuran yang 

diabaikan.Koperasi pun menjadi tidak sehat. Bahkan gagal 

menjadi institusi ekonomi yang membawa perubahan dari 

masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Koperasi yang 

tidak jujur biasanya dipengaruhi oleh mentalitas pengurus dan 

anggota yang tidak jujur. Akibatnya pusat kekayaan koperasi 

milik orang tertentu saja. Koperasi menjadi ajang untuk 

memperkaya diri dengan menipu. Bung Hatta seringkali 

mengingatkan di koperasi harus dibenarkan timbangan, harga, 

produksi dan seterusnya. Jangan hilangkan kepercayaan anggota 

dan masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha koperasi. 

Biasanya koperasi-koperasi yang maju terlihat dari 

kejujuran dalam mengelola keuangan dan pembukuan yang jelas, 

transparans, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kasus, 

misalnya, bisa ditemukan tentang tutup dan tidak beraktivitasnya 

koperasi disebabkan ketertutupan dalam mengelola 

keuangan.Jika tidak tumbang, mungkin kehidupan koperasi 

seperti hidup enggan dan mati pun tak mau, tidak 

menyumbangkan manfaat yang berarti kepada masyarakat, dan 

pada akhirnya juga akan berakhir dengan sendirinya. 
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Begitu pula dengan anggota.Jika anggota sering tidak 

jujur, maka koperasi akan menjadi objek dari tindakan parasit, 

tipu muslihat dan jauh dari kemajuan. Semua yang terlibat di 

koperasi harus memupuk moral jujur, supaya koperasi 

berkembang dengan sehat dan baik. Kesejahteraan dapat 

diperoleh melalui keuntungan dari usaha yang dilaksanakan. 

Karena itu, kejujuran adalah harga mati dan menjadi penggerak 

utama dalam membangun koperasi sebagaimana dikatakan oleh 

Bung Hatta (1971: 310).Dalam koperasi, korupsi adalah musuh 

utamanya.Pengurus, pimpinan koperasi harus jujur dan tidak 

korupsi. Korupsi tindakan tidak jujur, musuh utama dari cita-cita 

koperasi.  

Di samping itu, jika koperasi dikuasai untuk kepentingan 

kelompok atau partai tertentu, koperasi akan runtuh dan 

semangat menolong diri sendiri akan hilang, digantikan oleh 

kepentingan kelompok partai atau individual. Oleh karena itu, 

Bung Hatta menganjurkan agar koperasi tidak diserahkan untuk 

kepentingan partai politik tertentu. Penyerahan tersebutdiayakini 

akan melenyapkan kemandirian dan kepentingan kesejahteraan 

anggota masyarakat secara luas. Bung Hatta mafhum dengan 

kondisi dan kehidupan koperasi yang bercita-cita koperasi, yakni 

koperasi yang bisa mendirikan masyarakat untuk membangun 

kesejahteraan hidupnya. Bangsa ini diyakini oleh Bung Hatta 

bisa membangun kesejahteraan masyarakat terutama akar rumput 

dengan melalui koperasi. Koperasi mendidik masyarakat dengan 

moralitas yang jujur dalam mencapai kehidupan yang layak, 
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mandiri dan bertanggungjawab dengan tindak-tindakan yang 

dilakukan. 

Bagi Bung Hatta, cara demikianlah memajukan 

masyarakat Indonesia.Hal ini diungkapkannya ketika 

mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden: dari pada 

melihat keruntuhan negara, korupsi dan demoralisasi dengan 

tidak dapat berbuat apa-apa dalam kedudukan yang 

konstitusional, lebih baik saya membangun dari bawah, 

memperkuat koperasi sebagai sendi demokrasi ekonomi dimasa 

datang. Selain itu saya ingin mendidik pemuda dengan 

menunjukkan jalan yang tepat untuk membangun Indonesia yang 

adil dan makmur (Hatta, 1966:16). Bung Hatta meyakinkan kita 

bahwa dengan koperasi yang jujur, masyarakat harus dituntun 

dan diberi pendidikan yang tepat.  

 Dalam koperasi setiap yang terlibat dituntun dan dibina 

untuk jujur.Tujuan kejujuran tersebut menjadi modal untuk 

membangun kemandirian yang bertanggungjawab, sehingga 

tidak memunculkan seorang manusia yang serba instan.Tetapi 

ada tempaan untuk menjadi usahawan yang tangguh, tidak 

mudah menyerah, dan gampang terpengaruh. Mendidik manusia 

tidak menjadi pengutang dan hedonisme di atas utang yang 

dibuatnya. Tetapi membangun manusia berencana dengan modal 

yang dimilikinya serta mempunyai strategi bersama untuk 

menentukan usaha kedepannya. 

 Kejujuran pada dasarnya juga membangun orang kuat 

untuk berdikari demi membangun masa depannya, seperti yang 
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diajarkan dalam koperasi bahwa kejujuran merupakan keharusan 

untuk kemajuan usaha. Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan 

pendidik yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moril. 

Pendidikan moril bersumber dari Pancasila dan akar agama, 

sehingga membangun ekonomi atas dasar sifat-sifat berdasarkan 

kepada Tuhan, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan 

dan sebagainya (Hatta: 1971: 311). Koperasi juga tidak bisa 

dipisahkan dari pendidikan untuk mengamalkan dasar dan sifat 

yang tersimpul dalam Pancasila dan dari cita-cita agama. 

 Bagaimana suatu usaha bisa maju dan berkembang, 

misalnya, jika didalamnya diurus oleh orang-orang yang tidak 

jujur. Kejujuran adalah kepercayaan yang bisa menyatukan 

orang-orang yang terlibat dalam suatu usaha, menjadikan sebuah 

usaha berjalan dengan lancar. Kejujuran akan terlihat dalam 

berbagai hal dalam suatu usaha, termasuk dalam koperasi, 

diantaranya: 

1. Keuangan yang jelas dan transparan 

2. Ketepatan terhadap yang dijanjikan 

3. Mempunyai kejelasan dalam setiap tindakan  

4. Kepercayaan kolektif tinggi 

Jatuh bangunnya sebuah usaha sedikit banyak 

dipengaruhi oleh adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan 

usaha. Negara sekalipun bisa runtuh jika dikelola oleh 

pemirintahan tidak jujur. Beberapa pemerintahan di beberapa 

negara menerapkan hukuman berat dan hukuman mati terhadap 
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para koruptor. Soalnya, korupsi adalah ketidakjujuran dalam 

mengelola negara atau usaha.  

Bung Hatta juga telah membuktikan secara sederhana 

kejujuran sebagai modal dalam sebuah organisasi. Ketika masa 

muda, ia karena kejujurannya dipercaya menjadi bendahara 

dalam berbagai organisasi seperti Jong Sumatranen Bond 

Cabang Padang. Bung Hatta sempat ditunjuk berkali-kali dalam 

mengelola keuangan organisasi tersebut. 

Kembali kepada koperasi, jika masing-masing anggota 

dan pengurus mengedepankan kejujuran, usaha mereka akan 

maju pesat. Koperasi tidak akan tumbuh seperti ungkapan hidup 

segan mati tak mau. Bung Hatta menyadari hal ini, dan 

meletakkan kejujuran sebagai salah satu dasar dari koperasi. 
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 Jika demikian halnya, maka koperasi membentuk 

manusia susila dan demokratis yang melahirkan manusia-

manusia yang bertanggungjawab. Manusia susila ini kata Bung 

Hatta (1966:9) adalah manusia yang: 

1. Mempunyai keinsyafan dan tanggungjawab atas 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Cakap berdiri sendiri. 

3. Cakap dalam dalam memangku jabatan negara untuk 

memajukan masyarakat. 

 Dapat disampaikan bahwa dalam koperasi tersebut ada 

beberapa mentalitas dan watak manusia yang dibentuknya, 

diantaranya adalah: 

 

1. Koperasi Membentuk Mentalitas Jujur 

 Pada tanggal 8 Agustus 1955 di Bandung dalam 

pembukaan seminar koperasi, Bung Hatta diantaranya 

mengatakan, dalam koperasi ukuran timbangan mesti benar. Ini 

didikan untuk menjauhkan anggota dari kealpaan dan 

kecurangan. Dengan ini didik manusia jujur!Secara langsung 

atau tidak langsung, koperasi dalam masyarakat Indonesia tidak 

hanya sebagai suatu uni usaha, tetapi juga mempunyai aspek 

pendidikan (kejujuran). 

 Koperasi membentuk manusia jujur. Tidak ada sifat 

individual dalam koperasi. Jika ada anggota yang tidak jujur, 

maka rasa kebersamaan dan kekeluargaan akan runtuh dan 

hilang. Untuk itu jangan kecewakan rasa kolektif tersebut, tapi 
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pupuklah jiwa kolektif dengan kejujuran sehingga muncul saling 

percaya. Dan saling percaya yang membuat koperasi menjadi 

kuat.  

 Koperasi tidak hanya mengejar keuntungan dari modal 

yang ada. Hal ini yang membedakan koperasi dengan sistem 

kapitalisme. Koperasi mengutamakan orang dan bukan 

perkumpulan modal.Jadi orang yang diutamakan, bukan 

individu, bukan modal individu. Sebagai perkumpulan orang-

orang dan sekaligus mengutamakan orangnya, maka yang lebih 

utama dibangun adalah kejujuran. Kejujuran akan berimplikasi 

kepada tanggungjawab. Orang-orang yang jujur sangat tinggi 

komitmennya dan sekaligus juga memiliki idealisme. Sebab 

kejujurannya tidak bisa mengalahkan yang bukan 

tanggungjawabnya. 

 Terkait sikap jujur ini, Bung Hatta seperti disinggung 

sebelumnya sangat tersohor. Dalam berbagai jabatan yang 

diamanahkan, ia selalu memegang tanggung jawab dengan 

tinggi.Bung Hatta tidak mau memanfaatkan jabatan yang 

dipegangnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Pada 

saat menjadi wakil presiden, misalnya, Bung Hatta sangat hati-

hati sekali dalam memanfaatkan fasilitas negara yang diberikan 

kepadanya. Dia tidak menggunakan fasilitas negara untuk 

kepentingan pribadi dan keluarga. Ia tidak berani melawan 

ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, sekali pun  dalam 

hal kecil.  
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Bung Hatta terkenal sebagai pejabat yang bersih dari 

korupsi, anti dengan korupsi. Tidak heran dia hidup dalam 

kesederhanaan dan tidak mau mengambil yang bukan haknya. 

Kesederhanaan ini menjadi teladan bagi kita semua.Bahkan 

dibuktikannya dengan wasiat bahwa dia tidak mau dimakamkan 

ditempat yang mewah seperti di taman makam pahlawan 

Kalibata. Sebaliknya, ia dimakamkan di pemakaman umum 

bersama rakyat-rakyat yang diperjuangkannya, di Tanah Kusir 

sana. 

Kejujuranlah yang membuat Bung Hatta tidak mau 

menerima uang suap dan sogokan.Malah kalau uang negara 

berlebih untuk keperluan tugas dan posisinya sebagai wakil 

presiden, Bung Hatta mengembalikannya kepada negara. Ia tidak 

mau mengambilnya sekalipun uang tersebut merupakan 

kelebihan dari yang dianggarkan kepadanya. Bung Hatta juga 

pernah menolak amplop bersi uang dan mobil mewah yang 

disuguhi oleh orang-orang sebagai hadiah ketika melakukan 

kunjungan ke daerah-daerah. Tidak hanya itu. Bung Hatta juga 

menolak permintaan adiknya agar memuluskan pemasangan 

telpon ke rumah sang adik.  

 

2. Koperasi MendidikManusia Disiplin Dengan Waktu 

Dalam koperasi manusia tidak hanya diajarkan untuk 

mandiri dan mempunyai mentalitas jujur.Tetapi dalam koperasi, 

manusia juga mendapatkan watak manusia yang menghargai 
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waktu.Memang dalam koperasi bentuk usaha dan kegiatan apa 

saja, rencana dan program harus terukur, bukan imajinatif. 

Di samping itu, karena koperasi merupakan unit usaha 

dan unit produksi, maka ketepatan waktu dan manajemen waktu 

yang baik amat diperlukan. Koperasi pun bisa berkompetisi dan 

mempunyai visi kedepan dalam menentukan masa depan dari 

anggota yang terlibat di dalamnya. Setiap anggota yang terlibat 

kemudian terdidik dengan penggunaan waktu tersebut, seperti 

Bung Hatta mencontohkan dalam hidupnya sehari-hari. Bung 

Hatta selalu memiliki jadwal dalam hidupnya, dari waktu ke 

waktu sangat teratur. Di samping itu, ia sangat terkenal sebagai 

orang yang konsisten dengan waktu yang dijanjikan. Ia tidak 

mau terlambat dan tidak pula mau mengingkari waktu yang 

sudah disepakati. Kalau berjanji dengan Bung Hatta harus tepat 

waktu. Soalnya, dia tidak segan-segan membatalkan janji bila 

pihak yang hendak berurusan tidak tepat waktu. Bahkan Bung 

Hatta pernah membatalkan pertemuan dengan utusan negara 

asing dalam sebuah perjanjian akibat tamunya itu datang 

terlambat sepuluh menit saja. 

Tentang kedisiplinan Bung Hatta dengan waktu ini 

memang tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah banyak 

menyontohkan. Ia disiplin mempergunakan waktu untuk 

membaca, makan, minum obat, bekerja, menulis, dan seterusnya. 

Dalam membaca,umpamanya, Bung Hatta memiliki waktu 

tersendiri. Kedisiplinan sangat diperlukan dalam koperasi supaya 

usaha bersama ini bisa berkompetisi dan mencapai tujuan dengan 
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maksimal. Apalagi dalam era sekarang di mana kemampuan  

dalam berkompetisi dengan waktu amat dituntut. Siapa yang 

dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan tepat akan 

memperoleh keuntungan yang maksimal. Bisa dikatakan bahwa 

ketepatan waktu dan kedisiplinan dalam mengelola usaha dan 

produksi sangat menentukan keberhasilannya. 

 

3. Koperasi Membangun Manusia Taat Peraturan 

 Berkaitan dengan kegiatan usaha dan produksi, kita tidak 

dapat lepas dari aturan-aturan yang berlaku. Kita mesti memiliki 

tanggungjawab serta menaati segala aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan. Anggota koperasi harus menaati segala aturan yang 

sudah disepakati bersama. Sementara dalam koperasi kita 

mengenal adanya rapat anggota untuk melakukan segala sesuatu 

berdasarkan keputusan bersama tersebut. Jadi semua anggota 

harus taat atas keputusan bersama. Berbeda dengan unit usaha 

profit individualis, dimana segala sesuatunya sangat ditentukan 

oleh pemilik modal, pemilik modal menjadi penentu dan 

pengambil kebijakan dan keputusan. Dalam koperasi bukan 

demikian adanya, tetapi rapat anggota yang memutuskan, bukan 

oleh individu atau sekompok orang. 

 Karena itu semua yang terlibat harus taat kepada aturan 

yang dibuat bersama.Ketaatan itu secara langsung atau tidak 

langsung sangat membimbing manusia mempunyai perilaku dan 

sikap taat serta tidak mudah melanggar yang sudah ditentukan 

bersama. Bung Hatta sekalipun menjabat sebagai wakil presiden, 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
98 

 
  

namun dalam kondisi bagaimanapun ia sangat patuh dan taat 

terhadap peraturan, patuh dalam berorganisasi, patuh dalam 

berlalu lintas, dan sangat taat dengan hukum. 

 Perilaku ini dibangun Bung Hatta melalui berbagai 

tempaan, mulai dari usia dini sampai menutup mata. Berbagai 

peraturan yang dibuatnya sendiri tidak pernah dilanggar. 

Umpamanya, di rumah Bung Hatta jam makan siang adalah jam 

11.00 WIB, maka aturan yang dibuat bersama ini ditaati oleh 

Bung Hatta, jangan makan sebelum jam tersebut. Kemudian 

Bung Hatta punya jam baca, maka dia sangat mematuhi dan 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap yang dibuatnya. 
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            TANGGUNGJAWAB DALAM KOPERASI  

 

Tanggungjawab merupakan sikap hidup yang harus 

dimiliki oleh setiap manusia. Sebab manusia mempunyai 

tindakan, perbuatan, dan perilaku. Kesemua hal tersebut 

mempunyai implikasi-implikasi, sehingga setiap manusia harus 

memiliki pertanggungjawaban atas tindakan, perbuatan, dan 

perilakunya. Tanggungjawab tersebut membuat setiap orang 

harus berhati-hati dan menjaga tindakan, perbuatan, dan 

perilakunya. Perbedaan yang mencolok antara masyarakat 

beradab dengan pemilik peradaban yang rendah salah satunya 

adalah sisi tanggungjawabnya. Tanggungjawab mendorong 

seseorang atau kelompok orang untuk memupuk perilaku baik 

dan tindakan baik yang berkemanusiaan.  

Misalnya, seseorang tidak mau berdusta atau menipu 

karena tindakan itu mempunyai implikasi terhadap 

dirinya.Setidaknya dia akan mendapatkan ganjaran dari perilaku 

yang tidak baik itu.Karena ada ganjaran tersebut, maka 

seseorang harus berhati-hati dan kemudian bertanggungjawab 

kepada sikap, tindakan, dan perbuatan yang dilakukannya. 

Tanggungjawab sikap mental dan moral seseorang dalam 

bertindak, berbuat, dan berperilaku. Oleh sebab itu, setiap 

manusia harus memiliki pemikiran dan perencanaan sebelum 

melakukan tindakan dan perbuatan. Bung Hatta melihat sebagai 

manusia yang mempunyai akal, budi, dan pikiran, maka 
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kepadanya minimal ada tiga tanggungjawab yang mutlak 

dimiliki yaknitanggungjawab dalam mengelola waktu, terhadap 

sikap, dan prinsip hidup (UPT Bung Hatta, 2016). Dalam 

koperasi, semua bentuk tanggungjawab itu menentukan maju 

atau mundurnya usaha yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab dalam berkoperasi 

 

1. Tanggungjawab terhadap waktu dalam koperasi 

 Koperasi sebagai suatu unit usaha melayani kebutuhan 

dan kepentingan orang banyak.Maka dalam koperasi juga 

dikenal sifat kompetitif dan pelayanan. Kompetitif merupakan 

persaingan dalam berbagai hal, seperti persaingan terhadap 

ketepatan waktu dalam produksi, pelayanan, dan sebagainya. 
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Apalagi dalam era global sekarang ini, semuanya berpacu 

dengan ketetapan dan kecepatan waktu.  

 Dengan kata lain, unit usaha yang paling tepat dan cepat 

dalam melayani kebutuhan masyarakat itulah yang berkembang. 

Apalagi pada era kompetitif ini, kosumen sangat membutuhkan 

ketepatan dan kecepatan waktu. Unit usaha yang tidak mampu 

mengikuti alur ketepatan dan kecepatan waktu secara berlahan-

lahan tidak bisa mengikuti kompetisi. Implikasinya, 

usahatersebut akan tertinggal dan berkembang dengan lambat. 

 Penghargaan terhadap waktu sangat berharga dalam 

melakukan usaha dan aktivitas ekonomi. Kita semakin hari 

semakin tidak bisa melepaskan diri dari kompetisi waktu 

tersebut. Ketidaktepatan dan cepatnya dalam waktu bisa 

kehilangan keuntungan dan kesempatan dalam satu aktivitas. 

Komitmen terhadap waktu itu sangat diperlukan dalam kondisi 

dan situasi bagaimanapun juga. Bung Hatta, terkait dengan 

tanggungjawab dan komitmen terhadap waktu ini telah 

memberikan contoh teladan kepada kita. 

 Bung Hatta sangat memiliki komitmen terhadap waktu 

dan janji. Bung Hatta terkenal sebagai orang yang tepat waktu 

jika berjanji.Bahkan dalam hidupnya, ia memiliki jadwal waktu 

aktivitas yang terstruktur, tidak saja dalam kondisi situasi 

aktivitas formal, tetapi dalam kehidupan pribadi dan rumah 

tangganya. Kebiasaan ini dilatih dan dikembangkannya 

semenjak anak-anak.Dalam buku memoarnya Bung Hatta pernah 

menceritakan tentang komitmennya dengan kawan-kawan di 
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klub sepak bolaswallow yang setiap hari harus berlatih pukul 

17.00 WIB. Kesepakatan tersebut selalu ditepatinya dengan 

penuh tanggungjawab. Sering didapatinya pada waktu itu belum 

ada yang datang.Untuk menunggu kedatangan kawan-kawannya, 

ia terpaksa berlatih sendiri menendang bola ke gawang. 

 Komitmen Bung Hatta sudah menjadi pengetahuan 

umum oleh anak bangsa.Jika berjanji dia sangat menghargai janji 

dengan ketepatan waktu.Tidak ada dalam kamus hidup Bung 

Hatta istilah jam karet. Bung Hatta amat menyadari bahwa hidup 

adalah perguliran waktu tersebut, siapa yang berhasil 

menghargai perguliran waktu, dia akan menuai kesuksesan. 

Dalam idiom bahasa Inggris kita mengenal ungkapan time is 

money,waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen terhadap waktu memberikan peluang yang besar 

dalam menuai kesuksesan dan keberuntungan. 

 Koperasi harus dibangun oleh semua yang terlibat 

didalamnya dengan komitmen waktu. Semuanya harus terukur 

dan terprogram dengan ketepatan waktu, sebab ketidaktepatan 

dalam waktu bisa menimbulkan kerugian. Hal ini bisa dilihat 

dari berbagai aktivitas ekonomi dalam koperasi. Misalnya saja 

seseorang harus tahu dan mempunyai pertimbangan yang akurat 

kapan saat dia menyimpan, dan kapan saatnya mengambil 

simpanannya yang paling tepat. Begitu pula dengan koperasi, 

dalam mengembangkan usaha, koperasi harus tahu kapan 

barang-barang produksi dikeluarkan, dikumpulkan, dan 

seterusnya. 
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 Koperasi-koperasi yang maju biasanya dikelola oleh 

orang-orang yang komit dengan waktu. Sebagaimana 

sebelumnya dikatakan oleh Bung Hattabahwa koperasi adalah 

kumpulan orang-orang, maka di dalamnya sangat diperlukan 

komitmen, tidak saja komitmen usaha yang dilandasi oleh 

hukum, tetapi juga komitmen untuk memajukannya, salah 

satunya adalah komitmen dalam waktu (Hatta, 1971: 256).  

 Komitmen dengan waktu ini dapat dilihat dari 

pengelolaan koperasi dalam mengembangkan usaha, dalam 

memenuhi kebutuhan anggota dan dalam melakukan produksi. 

Jika kebutuhan anggota sering terabaikan dan tidak tepat waktu, 

ini menjadi sumber kekecewaan dari anggota atau membuat 

lemahnya kepercayaan. Pada hal koperasi itu secara moril 

mendidik anggotanya menjadi manusia yang bermoral jujur yang 

dipercayai. Kehilangan kepercayaan itu menjadi salah satu faktor 

penghambat majunya suatu usaha. 

 Kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan 

usaha yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang 

sangat menghargai waktu. Perdagangan dalam jaringan atau 

online, misalnya, pada umumnya dipengaruhi oleh ketepatan 

waktu, mulai dari distribusi barang dan produksi yang tepat 

dengan waktu. Dengan ketepatan waktu itu, orang-orang yang 

tidak pernah bertemu dengan bertatap muka dalam bertransaksi, 

akhirnya saling mempercayai dan memperoleh keuntungan. 

Pertanggungjawaban terhadap waktu merupakan kepercayaan 

yang dapat memperkuat relasi dalam melakukan usaha.  
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 Apalagi dalam kondisi masyarakat sekarang yang sedang 

mengalami perubahan.Hampir semua sisi kehidupan diukur 

dengan ketepatan waktu.Dengan sendirinya komitmen dalam 

berusaha sangat ditentukan oleh kemampuan jejaring atau 

relasinya menjaga komitmen terhadap waktu. Di Jepang, 

misalnya, sebagai suatu negara termaju di Asia, masyarakatnya 

dikenal sangat komit dengan waktu. Jika satu kali saja mangkir, 

jangan  harap untuk yang kedua kalinya mereka akan percaya. 

Mereka akan berpikir panjang untuk melakukan hubungan 

dengan relasinya. Mereka sadar bahwa waktu memiliki nilai-

nilai yang berharga, kesuksesan sangat tergantung kepada 

penjagaan dengan waktu itu. Karena itu, keterlambatan dan 

ketidaktepatan dalam menjaga waktu bagi orang Jepang adalah 

resiko hidup yang paling disesali. 
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            NILAI DASAR KOPERASI YANG SEHAT    

            DAN KEMANDIRIAN 

 

 Dalam setiap usaha yang dilakukan, pasti semuanya 

menghendaki kemajuan dan perkembangan dalam usaha itu, 

begitu pula cita-cita dari sebuah koperasi. Cita-cita keperasi 

berkembang dengan sehat dan mampu memajukan anggota. 

Perkembangan tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya aset, 

tetapi juga dilihat dari tersejahterakannya anggota dan 

masyarakat. Merekapun menyadari pentingnya usaha tersebut. 

Akhirnya koperasi pun diyakini sebagai tempat bagi masyarakat 

untuk menaruhkan perubahan nasibnya, sebagaimana 

dicontohkan oleh Bung Hatta pada tahun 1954.Waktu itu ada 

aktivitas Pekan Gerakan Tabungan Rakyat. Kegiatanini 

mendapat sambutan baik dalam masyarakat.Masyarakat menjadi 

gemar menabung untuk memperbaiki hidupnya.Pekan menabung 

ini disadari ada manfaat oleh masyarakat. Merekalalu 

meneruskan gerakan ini sehinggamenjadi terbiasa dan gemar 

menabung, tidak saja dari kalangan anggota keperasi, tetapi juga 

dari bukan anggota koperasi. Dari gerakan ini tabungan rakyat 

mengalami berkembangan, hal ini bisa dilihat di pada tabel 

berikut: 
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Tahun Selama Pekan Tabungan 
Rakyat 

Jumlah Semua Dalam 
Tahun 

1951 Rp.538.557,53 Rp. 30.813.040,95 

1952 Rp.934.971,14 Rp.21.076.330,30 

1953 Rp.3.722.894,81 Rp.33.313.231,70 

1954 Rp.7.217.941.70 Rp.58.492.997,07 
Sumber:  Bung Hatta, Amanat Hari Koperasi Ke-4  Pada   

Tanggal 12 Juli 1954 

Data di atas menunjukkan bahwa koperasi yang sehat 

diminati dan diikuti oleh orang atau masyarakat luas. Dipercayai 

sebagai sebuah institusi yang bisa mengubah nasib masyarakat. 

Kepercayaan itu tumbuh dan berkembang salah satunya 

dipengaruhi oleh keberhasilan dari sebuah koperasi.Koperasi 

yang sehat ditandai dari segi pengelolaan. Masyarakat yang 

percaya membuat mereka tergugah untuk bekerjasama dengan 

koperasi, mempercayai koperasi sebagai tempat menyimpan, 

sebagai tempat meminjam dan seterusnya.   

Koperasi yang sehat itu bisa dilihat dalam beberapa 

aspek, diantaranya adalah: 
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1. Rapat Anggota Teratur dan Terencana 

Rapat anggota dalam koperasi, merupakan wadah 

musyawarah dan bertemu secara tatap muka diantara anggota 

koperasi. Rapat anggota ini biasanya memiliki kewenangan, 

diantaranya yaitu: 

a.  Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi. 

b.   Menentukan dan menyusun kebijaksanaan untuk 

perkembangan koperasi. 

c.    Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus 

dan Pengawas. 

d.   Menyusun rencana kerja, rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan 

laporan keuangan. 

e.    Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

f.     Pembagian sisa hasil usaha. 

g.    Penggabungan, peleburan, pembagian, dan 

pembubaran koperasi. 

Rapat anggota koperasi jelas berperan dalam membangun 

sebuah koperasi yang visioner dan mempunyai cita-cita bersama. 

Menurut Bung Hatta, koperasi sebagai bentuk usaha bersama 

dan amanat dalam undang-undang harus mendidik anggota untuk 

bekerjasama dalam menentukan arah dan masa depan koperasi. 

Koperasi yang bersih dan sehat biasanya memiliki agenda rapat 

anggota, setidaknya rapat anggota tahunan satu kali dalam 

setahun anggota. 
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Sebuah koperasi yang sehat pasti mempunyai rapat 

anggota yang terencana.Tidak saja tahunan, tetapi juga pada 

waktu yang terjadwal.Pasalnya sebuah rapat anggota 

menunjukkan adanya keseriusan sebuah koperasi sebagai unit 

usaha. Pada rapat anggota ini pula terlihat bahwa koperasi itu 

dijalankan atau dilaksanakan dengan kekuatan asas kebersamaan 

atau kekeluargaan. 

Bung Hatta selalu mengatakanbahwa koperasi yang sehat 

adalah koperasi yang mempunyai kemampuan dalam membenahi 

dirinya. Orang pun menjadi taat dan patuh terhadap keputusan-

keputusan yang dibuat di koperasi tersebut.Mustahil orang akan 

taat bila ternyata koperasi tidak memiliki aturan yang jelas. 

Bagaimanapun juga sebuah koperasi yang mempunyai tata 

aturan, dapat membenahi hal-hal yang diperlukan untuk 

kemajuan koperasi. 

 Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa koperasi tidak 

hanya berdiri di atas kekuasaan satu orang atau pemodal, tetapi 

ditentukan oleh semua anggota dan dibuktikan minimal dengan 

adanya musyawarah bersama untuk mencapai satu kesepakatan 

untuk kemajuan koperasi.Mengutip Bung Hatta, tidak mudah 

mengemudikan koperasi. Namun  jika anggotanya 

bermusyawarah dan membuat kesepakatan bersama, ini 

menandakan bahwa sebuah koperasi akan menemukan satu 

kemajuan kedepannya (1971: 201). 

Dalam memperingati hari koperasi yang  ke-6 tanggal 12 

Juli 1956, Bung Hatta mengatakan dengan tegas, salah satu 
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kunci keberhasilan koperasi adalah bagaimana anggota memiliki 

kepedulian dan memperhatikan koperasi untuk tumbuh dan 

berkembang. Dengan demikian koperasi harus dekat dengan 

anggotanya.Kedekatan ini dibangun melalui asas kekeluargaan. 

Asas keleluargaan bisa dipelihara melalui hubungan dekat dan 

hubungan baik diantara sesama anggota. Jalinan hubungan dekat 

ini salah satunya dibantu melalui pertemuan dan rapat anggota 

yang terencana. Para anggota saling mengenal, saling 

mengetahui, dan salingpaham dengan apa yang terjadi dalam 

koperasi. Satu sama lain tidak menaruh kecurigaan dan tidak 

antipati dengan koperasi.Mereka menyadari bahwa koperasi 

diyakini sebagai tempat menolong diri dan membangun berbagai 

usaha secara bersama. 

 

2. Transparan Keuangannya 

Koperasi yang sehat juga sangat ditentukan oleh 

pengelolaan keuangan yang baik dan sehat. Sekecil apapun 

sebuah unit usaha, sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangan 

yang bersih dan sehat. Apalagi di koperasi yang mengelola 

banyak orang dan asasnya kekeluargaan.Jelas masalah keuangan 

ini sangat menentukan perkembangan dan kemajuan koperasi. Di 

era kompetisi ini sebuah unit usaha dituntut transparan untuk 

mendukung kepercayaan anggotanya sehingga meningkatkan 

kepercayaan kepada masyarakat.  

Pemikiran Bung Hatta tentang keuangan yang transparan 

ini sudah sangat banyak ditulisnya dalam buku-buku ekonomi. 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
110 

 
  

Bahkan dalam memoarnya sangat jelas bahwa sesungguhnya 

keberhasilan-keberhasilan suatu usaha tidak lepas dari keuangan 

yang jelas dan kejujuran dalam mengelola keuangan.Hal ini 

pernah dibuktikan oleh Bung Hatta ketika menjadi bendahara 

sepak bola Swallow di Padang.Berkat kejujuran dalam 

mengelola uang, organisasi ini bisa berkembang dan masing-

masing anggotanya dengan sukarela menyumbangkan uangnya.  

Begitu pula dengan koperasi.Koperasi harus dikelola 

dengan mentalitas-mentalitas jujur dan mampu menjalankan 

fungsinya sebagai unit usaha. Kejujuran mengelola keuangan 

harus dibuktikan secara transparan melalui pembukuan keuangan 

yang terbuka dan jelas. Bung Hatta selalu mewanti-wanti bahwa 

dalam membangun koperasi, kita perlu sekolah atau pendidikan 

koperasi. Melalui pendidikan koperasi, orang mengetahui 

bagaimana mengelola koperasi dari segi pengembangan usaha 

dan keuangan. Pendidikan tentang koperasi ini dilihatnya ketika 

di Jerman dan Swedia.  

Di sisi lain, tidakboleh ada korupsi di dalam 

koperasi.Jangankan korupsi, utang saja tidak diperbolehkan oleh 

Bung Hatta.Yang ada hanya simpan pinjam. Untuk dapat 

meminjam, anggota harus mempunyai simpanan dulu, baru bisa 

meminjam uang yang disimpannya. Mengapa utang tidak 

dibolehkan oleh Bung Hatta?Soalnya, utang mendidik manusia 

untuk konsumtif dan berbelanja diluar dari kemampuannya. Di 

samping itu, koperasi juga akan mengalami kekurangan modal 

akibat utang-utang oleh para anggota tersebut. Sebuah koperasi, 
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menurut Bung Hatta, harus memiliki anggota yang antusias dan 

mempunyai rasa tanggungjawab. Mereka merasakan manfaat 

dari koperasi tersebut dalam membantu dirinya dan masyarakat 

sekitarnya.  

Koperasi yang mampu membangun seperti itu jelas 

koperasi yang memiliki orientasi ke depan yang dibuktikan oleh 

pengelolaan keuangan, usaha dan organisasi koperasi. Mustahil 

koperasi yang tidak sehat keuangannya akan tumbuh dan 

berkembang kedepannya. Koperasi yang tidak baik dari 

keuangan sering mengalami keruntuhan dan bahkan tidak 

memberikan manfaat terhadap individu anggotanya, sehingga 

menyebabkan orang malas berkoperasi dan malas melibatkan 

diri dalam koperasi. 

Hal seperti itu yang harus dihindari dalam 

koperasi.Menurut Bung Hatta, sebagaimana diungkapkannya 

dalam meninjau masalah koperasi pada tahun 1954. Koperasi 

yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik akan 

membunuh motivasi masyarakat dalam berkoperasi. Koperasi 

tidak akan berkembang dan tidak akan dipercayai oleh 

masyarakat sebagai salah satu tempat memperbaiki nasibnya 

kearah yang lebih baik. Karena itu, apapun bentuk koperasinya, 

keuangan yang jelas adalah kunci utama untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, menjadi motivasi 

bagi semua anggota untuk terlibat dalam koperasi. 
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3. Jujur Dalam Pengelolaan 

Koperasi yang sehat juga dikelola dengan jujur dan 

diliputi oleh anggota-anggota yang jujur. Bung Hatta 

menegaskan dengan keras, dalam setiap organisasi apa saja 

kejujuran dari semua yang terlibat sangat diperlukan. Bahkan 

terhadap diri sendiripun harus jujur. Kejujuran akan terlihat 

dalam berbagai aspek, jujur dalam mengelola keuangan, 

manajemen, usaha, waktu, dan seterusnya. Kepercayaan 

masyarakat dalam berbagai hal sangat dipengaruhi oleh 

kejujuran-kejujuran tersebut.  

Koperasi dapat berdiri dengan baik dan berkembang 

dalam usahanya apabila dalam organisasi ini ada kejujuran, 

mulai jujur dalam menjual barang-barang dengan kualitas yang 

dijanjikan, membetulkan timbangan dan seterusnya. Tidak ada 

penipuan dan merugikan satu dengan yang lainnya, tetapi maju 

secara bersama. Sebagaimana Bung Hatta menjelaskan koperasi 

itu pada hakikatnya adalah memajukan anggotanya, 

masyarakatnya secara bersama satu dengan yang lain dan tidak 

saling menjatuhkan. 

Dalam koperasi, semua harus aktif untuk memajukan 

koperasi, tidak mempasifkan kelompok lainnya. Jika ada yang 

pasif dalam koperasi,tegas Bung Hatta,berarti mengindikasikan 

bahwa dalam koperasi ada yang tidak sehat.Salah satunya karena 

adanya ketidakjujuran dalam koperasi. Oleh sebab itu 

membangun dan mengemudikan koperasi harus mengedepankan 

kejujuran. Koperasi bisa ditinggalkan oleh anggotanya karena 
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tidak jujur dengan timbangan, tidak jujur menjual barang yang 

tidak berkualitas dicampur dengan yang tidak berkualitas dan 

seterusnya (Hatta, 1971). 

Kejujuran dalam koperasi yang sehat bisa membangun 

kepercayaan anggota dan memperluas usaha, seperti dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar: Kejujuran Pengaruhnya Dalam Pengembangan      

Koperasi 
 

 

4. Berkompetisi dengan Baik 

Koperasi yang sehat dapat berkompetisi dengan baik, 

tidak surut dalam perkembangan pasar dan usaha-usaha yang 
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berkembang. Dalam era sekarang di mana kompetisi usaha 

semakin ketat, koperasi harus mampu menjadi jembatan yang 

bergerak terus menyelamatkan anggotanya dan mendidik 

anggotanya sadar terhadap kepentingan kesejahteraan yang 

dibangun dengan dasar kekeluargaan itu, terutama untuk 

masyarakat pedesaan dan akar rumput. 

 Koperasi harus mampu berkompetisi karena dengan 

kemampuan berkompetisi, ia dapat tumbuh dan berkembang 

dalam menyelamatkan anggota. Bung Hatta mengatakan, 

koperasi-koperasi di Eropa seperti di negara yang dikunjunginya, 

Swedia dan Denmark, bisa mampu bersaing dengan sistem 

kapitalis.Banyak anggota-anggota dan masyarakat yang 

terselamatkan oleh koperasi. 

 Kemampuan koperasi berkompetisi sangat ditentukan 

oleh pembinaan koperasi, perlindungan terhadap koperasi dan 

sebagainya. Di Indonesia untuk melindungi dan pembinaan 

koperasi itu telah diatur dalam Undang-Undang Koperasi No.25 

Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Bahkan 

untuk mampu sebuah koperasi itu maju dan berkompetitif, telah 

diadakan jurusan perkoperasian dengan mata pelajaran yang 

dapat membentuk manusia koperasi. 
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 PRINSIP DEMOKRASI DALAM KOPERASI  

 

Koperasi merupakan wadah organisasi dalam menolong 

diri sendiri, anggota, dan masyarakat luas untuk sejahtera dan 

mandiri berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan 

tanggungjawab yang tinggi dari masing-masing anggota. Maka 

maju atau mundurnya koperasi jelas ditentukan oleh semua yang 

terlibat dalam koperasi tersebut, bukan oleh segelintir atau 

sekelompok orang saja. Hal ini yang disebut dengan demokrasi 

dalam koperasi.  

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, 

kekuasaan rakyat atau anggota yang terlibat di dalamnya. 

Demokrasi ini pula yang membedakan antara koperasi dengan 

sistem usaha privat atau persero yang dimiliki oleh seseorang 

sebagai pemilik modal. Dalam koperasi semua anggota 

mempunyai tanggungjawab dan hak yang sama dalam 

memajukan koperasi, sedangkan dalam usaha perorangan atau 

persero, yang memiliki tanggungjawab penuh adalah pemilik 

modal.  

Di koperasi tidak dikenal pemilik modal dan tenaga 

kerja dalam mengembangkan usaha.Karena semuanya 

bertanggungjawab dan punya hak yang sama. Anggota bekerja, 

berbuat dan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama di 

dalam koperasi. Sedangkan dalam usaha perorangan, orang-
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orang bekerja untuk kepentingan pemilik modal dan 

tanggungjawab penuh berada pada pemilik modal. 

Untuk menjamin hak dan tanggungjawab,maka di dalam 

koperasi harus ada rapat anggota. Menurut Bung Hatta, rapat 

anggota dalam koperasi sebagai bentuk untuk membuktikan 

koperasi itu sebagai wadah yang berasaskan kekeluargaan yang 

ditata dengan demokratis, bukan oleh siapa yang memiliki 

modalnya. Dimana di dalam rapat anggota, semua anggota 

terlibat dan bertanggungjawab terhadap masa depan koperasi. 

Menurut Undang-undang Koperasi No 17 Tahun 2012 

Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun.Rapat Anggota untuk mengesahkan 

pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 5 

(lima) bulan setelah tahun buku koperasi ditutup.Jika suatu 

koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka 

waktu satu kali dalam satu tahun, maka Menteri terkait dapat 

memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat 

Anggota melalui undangan pemanggilan kedua.Undangan 

pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 

hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.Rapat Anggota 

kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan 

apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) 

jumlah anggota.Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat.Apabila tidak diperoleh 

keputusan,maka diambil berdasarkan suara terbanyak dari 

jumlah anggota yang hadir. 
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Dari rapat anggota itu terlihat, bahwa koperasi bukan 

ditentukan oleh satu orang atau kelompok orang, tetapi oleh 

anggotanya secara demokratis. Nilai dasar demokrasi ini 

sekaligus menunjukkan bahwa di dalam koperasi, anggotanya 

harus mencapai kemajuan atas dasar kesepakatan dan usaha-

usaha bersama. Bukan atas dasar usaha-usaha pemodal atau 

individu. Bung Hatta juga mengatakan di koperasi itu manusia 

dididik untuk mempunyai nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai 

kebersamaan dalam membangun kehidupan yang lebih layak, 

tidak dapat dikuasai oleh satu pihak saja atau oleh pemilik 

modal, tetapi didasari semuanya atas keputusan bersama. Di 

sinilah salah satu letak adanya demokrasi dalam koperasi 

tersebut. 

Tentang demokrasi dalam kehidupan koperasi ini, dalam 

berbagai kesempatan telah dijelaskan oleh Bung Hatta.Banyak 

tulisan-tulisannya bisa disimak kembali, diantaranya melalui 

tulisan di Daulat Ra’jat,Krisis Dunia dan Nasib Rakyat 

Indonesia. Bung Hatta menuangkan pokok pikirannya terkait 

krisis dunia yang terjadi itu adalah karena lenyapnya demokrasi 

dalam kehidupan masyarakat, sistem ekonomi lebih dominan 

dikuasai oleh kapitalisme, karena kapitalisme memajukan 

imperealisme bukan kemandirian dan keberpihakan terhadap 

nasib rakyat. Bertambah besar kapitalisme, bertambah kuat 

sepak terjang imperialisme, bukan saja dibidang politik, tetapi 

juga dibidang ekonomi. Maka yang berkembang adalah 
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kemakmuran berada pada segolongan orang atau para memilik 

modal. 

Bagaimana pun juga usaha yang mereka lakukan selalu 

untuk sepihak bukan untuk kepentingan rakyat secara bersama. 

Sebagai contoh, kata Bung Hatta, kaum kapitalis sangat jeli 

melihat keuntungan individual.Jika sebuah negara sudah ada 

sekolah-sekolah seperti sekolah menenun, maka bagi kapitalis 

cara menguasainya adalah mendatangkan pabrik-pabrik tenun 

dengan mempekerjakan para tamatan sekolah-sekolah tersebut 

sebagai pekerja, buruh yang bisa dipekerjakan dipabrik tenun. 

Mereka hanya sebatas buruh yang tidak memiliki daya dan 

upaya, hanya sebatas pekerja. 

Berbeda dengan koperasi yang di dalamnya ada 

demokrasi ekonomi.Setiap anggota bukan menjadi pekerja, tetapi 

menjadi penentu untuk koperasi tersebut, semakin giat anggota 

dalam suatu koperasi, maka semakin maju koperasi. Misalnya, 

semakin berperan anggota, maka semakin maju koperasi. 

Umpamanya pada koperasi pertanian, dimana anggota-

anggotanya giat menanam komoditi dan menjualnya, beli pupuk, 

bibit dan seterusnya melalui koperasi, maka semakin maju 

koperasi dan semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh 

anggotanya. 

Berbeda dengan sistem kapitalis.Masyarakat disuruh 

bertani di lahannya, bibit disediakan, pupuk disediakan dijual 

kepada pemilik modal namun keuntungan terbesar juga berada 

ditangan pemodal, petani hadir hanya sebagai pekerjanya. Hal ini 
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yang menjadikan petani tidak berdaya dalam mengelola lahan. 

Berbeda dengan koperasi perkumpulan para petani, dimana 

pupuk, bibit, dan seterusnya yang dilakukan oleh koperasi 

merupakan atas dasar kepentingan bersama dalam koperasi. 

Masyarakat menyimpan modalnya dikoperasi satu saat bisa 

dipinjamnya pula, kehadirannya bukan sebagai pengutang atau 

pembeli tetapi penabung bersama-sama. 

Nilai-nilai demokrasi dalam koperasi,ujar Bung Hatta, 

terlihat dalam kolektivisme yang ada dalam koperasi. 

Kolektivisme ini di Indonesia menunjukkan adanya rasa 

kekeluargaan, demokratis dan menentukan nasib secara bersama, 

sehingga koperasi didirikan tidak semata-mata untuk mencari 

untung, melainkan menolong kebutuhan orang banyak, sehingga 

muncul kedaulatan ekonomi. Pada prinsipnya eksistensi nilai 

dasar demokrasi dalam koperasi adalah mendorong anggotanya 

dan masyarakat luas pada umumnya untuk berdaulat secara 

ekonomi.  

Kedaulatan ekonomi dibangun melalui asas 

kekeluargaan yang demokratis.Salah satunya ditandai oleh 

keterlibatan semua dalam koperasi, kemudian ditentukan lagi 

dengan adanya rapat anggota, termasuk rapat anggota tahunan. 

Rapat anggota merupakan musyawarah dalam koperasi, dimana 

anggota atau orang-orang yang terlibat dalam koperasi 

membangun kesepakatan-kesepakatan bersama untuk 

menentukan kehidupan dan masa depan koperasinya. Tidak ada 

kekuasaan pemodal dalam koperasi, tetapi kekuasaan itu berada 
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pada kesepakatan dari anggota semuanya yang diputuskan 

melalui rapat anggota. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

nilai-nilai demokrasi dalam koperasi dapat dilihat dari beberapa 

hal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asas kebersamaan yang ada dalam koperasi 

menunjukkan bahwa di koperasi manusia-anggotanya dididik 

untuk demokratis, tidak individualis. Kebersamaan atau 

kekeluargaan itu, identitas masyarakat Indonesia terutama 

masyarakat dipedesaan yang masih hidup secara bergotong 

royong dan mengerjakan berbagai aspek kehidupan secara 

bersama untuk tercapainya tujuan yang sudah diprogramkan 

secara bersama. Nilai-nilai demokrasi di koperasi ini 

menunjukkan bahwa dalam koperasi pengelolaan terlihat dengan 

transparan dan sangat meminimalisir cara-cara kerja lintah darat, 

makelar, dan korupsi. 
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1. Rapat Anggota 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa rapat anggota 

merupakan wadah untuk mewujudkan bahwa koperasi adalah 

suatu lembaga ekonomi masyarakat yang dibangun melalui nilai-

nilai demokratis. Pada rapat anggota, semua anggota 

bermusyawarah, mengevaluasi, membuat rancangan, dan 

keputusan secara bersama. Tidak ada yang tertindas dan 

ditinggalkan, semuanya mempunyai hak suara dan kewajiban 

dan tanggungjawab yang sama untuk tujuan koperasi. 

Rapat anggota juga melakukan pergantian dan pemilihan 

pengurus koperasi, sehingga pengurus koperasi dipilih secara 

demokrasi. Bukan ditunjuk oleh seseorang atau kelompok orang, 

tetapi oleh rapat anggota. Pengurus koperasi itu orang-orang 

yang terpilih dalam rapat anggota. Sekecil apapun koperasi, 

wajib melakukan rapat anggota, salah satunya untuk menentukan 

pengurusnya, menentukan masa depan koperasi tersebut. 

Minimal di koperasi ada Rapat Anggota Tahunan, 

dimana semua anggota melakukan musyawarah dan bertemu 

secara bersama. Pertemuan itu menjadikan antara satu sama lain 

memperkuat rasa tanggungjawab dan kolektif terhadap koperasi. 

Pada pertemuan musyawarah rapat anggota itu pula semua 

anggota mempunyai hak suara yang sama, bisa mengemukakan 

ide dan pikiran untuk memajukan koperasi. Akhirnya koperasi 

dilakukan atas dasar keputusan bersama, menjalankan hasil rapat 

secara bersama. 
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Hal ini yang membedakan koperasi dengan usaha privat 

atau perseorangan atau dengan sistem kapitalis. Dalam usaha 

prival dan sistem kapitalis semuanya dikuasai oleh pemilik 

modal. Pemilik modal berhak atas segalanya dengan usaha-usaha 

yang dilakukannya tidak mengenal adanya anggota yang ada 

hanya pekerja. Pekerja menjadi buruh oleh pemilik modal. Jelas 

hak dan kewajibannya berbeda antara pemilik modal dengan 

pekerja, pemilik modal punya kekuasaan dan otoritas yang 

dominan, sedangkan di pekerja hanya mendapatkan upah sesuai 

dengan ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemodal. Pemodal 

bertindak sebagai agen pemaksa, sedangkan buruh atau pekerja 

orang yang tidak mandiri tergantung oleh kebijakan pemodal. 

Pemaksaan-pemaksaan itu tidak mencerminkan 

demokrasi, sedangkan dikoperasi semuanya tergantung 

keputusan semua yang terlibat dalam koperasi itu tidak ada 

memaksa, kecuali rapat anggota. Bung Hatta (1971) mengatakan, 

pendidikan koperasi yang demikian itu dapat melahirkan 

kemandirian, bukan ketergantungan. Kemandirian dalam 

ekonomi, dimana anggotanya secara berlahan-lahan dapat 

berdaulat secara ekonomi, tidak tergantung secara terus menerus. 

 

2. Kolektivis Koperasi 

Mengapa Bung Hatta bergiat untuk membangun 

kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui koperasi, karena 

koperasi sistem dan nilai-nilai di dalamnya ada dalam 

masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia masih hidup 
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dengan kolektif dan bersolidaritas sosial. Saling bekerjasama dan 

gotong royong dalam melakukan berbagai aspek kehidupan 

untuk mencapai kesejahteraannya. 

Kolektivitas ini, misalnya membangun rumah yang 

dikerjakan oleh sanak saudara dan orang kampung secara 

bersama-sama. Begitu pula dengan kehidupan dalam masyarakat, 

melakukan sesuatu terlebih dahulu melalui musyawarah dan 

mufakat. Bung Hatta tentang kolektivitas masyarakat Indonesia 

sering mencontohkan, bahwa dalam masyarakat desa-desa di 

Indonesia dalam membangun rumah, irgasi bahkan untuk 

kenduri sekalipun sering diantara masyarakat bergotong royong 

untuk membantu. Oleh karena itu, kolektivisme itu sudah 

berkembang dalam masyarakat Indonesia.  

Semangat kolektif itu, tentu yang diutamakan adalah 

musyawarah dan kesepakatan bersama. Tidak ada sebuah 

pekerjaan bersama untuk mencapai tujuan tanpa adanya 

musyawarah. Dalam menata kehidupan masyarakat, koperasi 

salah satu contohnya dimana masyarakat membangun 

ekonominya dengan bergotong royong dengan semangat 

kebersamaan, memutuskan segala yang akan dilakukan sangat 

tergantung dengan kesepakatan bersama tadi. 

Prinsip-prinsi kolektivisme ini pada dasarnya yang 

ditegaskan oleh pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, 

perekonomian disusun  sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Dimana di dalam koperasi itu antara orang atau 

anggota harus menunjukkan persaudaraan dan persamaan, 
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sebagai nilai mutlak dalam demokrasi. Jadi tidak ada yang satu 

memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dengan yang lainnya, 

tetapi memiliki hak dan kesempatan yang sama satu dengan yang 

lainnya. 

 

3. Mempunyai Tujuan Sama 

 Bung Hatta dalam tulisannya Kearah Indonesia Merdeka 

yang terbit tahun 1933, salah satunya menyinggung masalah 

koperasi, nampaknya sudah lama mencita-citakan koperasi 

sebagai bentuk usaha bersama dikembangkan di Indonesia. Hal 

ini tentu cukup beralasan dan punya pemikiran yang kuat dari 

Bung Hatta, pertama pada koperasi itu masyarakat atau 

anggotanya dididik untuk mencapai tujuan bersama dengan jalan 

berdemokrasi. Bukan saling menjatuhkan tetapi saling bekerja 

dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

bersama. 

 Prinsip demikian tentu sangat manusiawi sekali dan 

mengajak setiap anggotanya untuk dapat bertanggungjawab 

terhadap tujuan-tujuan yang sudah diputuskan secara bersama. 

Tujuan bersama jelas diputuskan melalui praktik demokrasi, 

yakni musyawarah dan mufakat. Jadi kemajuan yang dicapai itu 

merupakan pertanggungjawaban semua yang terlibat dalam 

koperasi. Jika mempunyai tujuan yang sama, maka setiap yang 

terlibat harus pula memikul tanggungjawab untuk koperasinya.  
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  NILAI DASAR PERSAMAAN                           

            DALAM KOPERASI  

 

 Nilai dasar persamaan dalam koperasi merupakan salah 

satu faktor yang mendorong setiap anggota koperasi bisa 

mempertahan kolektivitasnya dalam melakukan usaha. 

Persamaan ini, dimana di dalamnya tidak mengenal perbedaan 

antara pemilik modal dan pekerja, seperti dalam usaha-usaha 

yang dikembangkan dalam usaha perorangan. Pemilik modal 

biasanya mempunyai keuntungan yang lebih besar, pekerja 

mendapatkan upah dari yang dikerjakannya dari pemilik modal 

sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan diantara keduanya.  

 Hal yang paling kentara dicontohkan oleh Bung Hatta 

tentang ketidaksamaan ini diberbagai kegiatan ekonomi seperti 

praktik tanam paksa pada era kolonial. Era tersebut pribumi 

hanya menjadi tenaga kerja dan keuntungan sebesar-besarnya 

diperoleh oleh penjajah. Tidak ada wujud kesamaan.Yang ada 

hanya eksploitasi dan pemiskinan, satu kelompok semakin kaya 

dan satu kelompok lagi semakin miskin. 

 BagiBung Hatta, kesejahteraan dapat diperoleh apabila 

ada kesamaan dan tanggungjawab dalam melakukan kerjasama 

seperti dalam koperasi. Tidak ada  kelompokyang menindas 

pihak lain.  

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme 

dan kapitalisme dan kapitalisme fundamental. Faham 
koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia 
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yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia 
yang asli tetapi tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi, 

sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat 

kolektivitas Indonesia yang akan dihidupkan kembali 

dengan koperasi dengan mengutamakan kerjasama 
dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, 

bebas dari penindasan dan paksaan(Hatta, 1958; 9). 

 

 Sebagai seorang ekonom, Bung Hatta meyakinkan kita 

bahwa kehadiran koperasi salah satu tujuannya adalah untuk 

melawan penindasan karena penindasan tidak akan membangun 

masyarakat yang berdaulat, tetapi tetap memiskinkan. Beberapa 

persamaan yang dapat dilihat dari koperasi adalah: 

 

1. Sisa Hasil Usaha Berdasarkan Keadilan 

 Kesamaan dalam koperasi diwujudkan dengan bentuk 

keadilan berupa mendapatkan material atau keuntungan yang 

biasanya disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU 

diberikan dengan adil sesuai jasa yang diberikan oleh masing-

PERSAMAAN 

SUARA

USAHA/JASA SHU
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masing anggota. Anggota yang memiliki banyak jasa akan 

mendapat sisa hasil usaha yang lebih, atau sebaliknya sedikit 

jasanya maka sedikit pula mendapatkan sisa hasil usaha tersebut. 

Dengan begitu, orang akan berlomba-lomba untuk menggiatkan 

koperasi, sehingga jasa-jasa yang diberikannya dapat membantu 

dirinya. 

 Berbeda dengan usaha perseorangan yang mengenal 

keuntungan pemilik modal. Pemilik modal memiliki kekuasaan 

penuh untuk mengembangkan usaha. Keuntungan sepenuhnya 

milik sang pemodal.Di koperasi setiap anggota mempunyai 

kesempatan yang sama, tergantung kepada jasa yang 

dilakukannya. Semakin sering seorang anggota memberikan 

jasanya, maka semakin banyak dia menerima sisa hasil usaha. 

 Umpamanya pada koperasi pertanian.Seorang petani 

akan berbeda-beda mendapatkan hasil sisa usahanya, tergantung 

kepada jasanya menjual dan membeli terkait dengan hasil dan 

keperluan pertanian kepada koperasinya. Dengan perbedaan ini, 

menurut Bung Hatta, anggota koperasi akan memotivasi dirinya 

untuk berhubungan dengan koperasi. Disamping itu, koperasi 

juga dapat menjadi solusi terkait sistem lintah darat yang 

menjerat para petani.Sebab koperasi memberikan fasilitas 

penjualan pupuk melalui simpanan-simpanan yang 

dilakukannya. Baik simpanan pokok maupun melalui simpanan 

ketika penjualan panen. Koperasi mendidik anggota untuk 

menabung dan memproduktifkan tabungan, mengeyahkan 

mentalitas pengutang. 
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 Pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa-jasa 

tersebut merupakan bentuk keadilan yang bisa diterima oleh akal 

sehat.Sekalipun simpanan pokok sama, tetapi karena tidak giat 

memberikan jasa-jasanya untuk koperasi, maka sisa hasil usaha 

kecil pula diterimanya. Atau sebaliknya sisa hasil usaha diterima 

besar karena jasa-jasa yang diberikan juga besar. 

 

2. Persamaan Mengeluarkan Pendapat dan Suara 

 Sebagaimana telah dijelaskan, koperasi tidak sama 

dengan usaha perorangan atau perseroan terbatas. Koperasi 

mengutamakan persamaan, terutama persamaan suara untuk 

mengeluarkan pendapat untuk seluruh anggota.Rapat anggota 

dalam koperasi membuktikan hal ini.Semua anggota mempunyai 

suara yang sama, mengeluarkan ide dan pendapat serta memiliki 

hak pilih dan dipilih untuk menjadi pengurus koperasi.  

 Hal ini yang membedakan koperasi dengan sistem usaha 

perseorangan.Dalam sistem perseorangan semua ketentuan dan 

kebijakan sangat dominan ditentukan oleh pemilik modal, karena 

pemilik modal memiliki kekuasaan atas usaha-usaha produksi 

yang dilakukan.Di koperasi keputusan yang tertinggi berada 

pada rapat anggota.Tidak ada ketentuan yang tidak ditetapkan 

berdasarkan rapat anggota. Kegiatan rapat ini minimal diadakan 

satu kali dalam satu tahun.Dikenal dengan istilah rapat anggota 

tahunan. Setahun sekali semua anggota wajib bertatap muka dan 

mengeluarkan pendapat,serta bersama-sama melakukan evaluasi 

tentang organisasinya. 
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3. Usaha atauJasa Koperasi 

 Kesamaan dalam koperasi akan terlihat lagi dari segi 

curahan usaha atau jasa yang dilakukan anggota. Semakin 

berkontribusi seseorang dalam memajukan koperasi, semakin 

tinggi sisa hasil usaha yang diterima. Jadi jasa yang diberikan 

seseorang akan setimpal imbalannya dengan sisa hasil usaha 

diterimanya. Misalnya, seorang anggota koperasi simpan pinjam 

tidak pernah meminjam, hasil yang diterimanya pasti berbeda 

dengan anggota yang pernah meminjam. 

 Di mata Bung Hatta, di sanalah letak persamaan 

ini.Orang menerima hasil usaha tergantung kepada jasa yang 

diberikan. Semakin banyak jasa yang diberikan, maka semakin 

banyak keuntungan yang diperoleh. Persamaan antara jasa dan 

hasil usaha yang diterima akan mendidik anggota untuk giat 

mengembangkan koperasi.Orang-orang akan berlomba-lomba 

menyumbangkan jasanya kepada koperasi (Hatta, 1971:153). 

 Secara langsung atau tidak langsung, koperasi mendidik 

masyarakat kita untuk giat berusaha, giat untuk membangun 

perekonomiannya dan giat untuk mengembangkan koperasi itu 

sendiri. Masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan untuk 

giat berusaha ini. Mereka dididik bukan dengan berutang dan 

bukan pula dengan ketergantungan kepada pemodal, tetapi 

melalui cara-cara yang memandirikannya di koperasi.Dengan 

demikian koperasi masih sangat relevan dalam membangun 

perekonomian masyarakat Indonesia.   
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Membumikan Koperasi 

 Untuk membumikan koperasi, pihak-pihak yang terlibat 

juga telah menggelar kongres koperasi. Kongres pertama dari 

koperasi itu dilakukan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, 

Jawa Barat. Kemudian tanggal 12 Juli itu dijadikan sebagai hari 

koperasi di Indonesia. Kemudian pada tanggal 17-17 Juli 1953 

Kongres Koperasi Kedua dilangsungkan di Bandung.  

 Tentu saja Hatta punya peranan terkait membumikan 

koperasi ini. Sedari awal, dia terjun langsung untuk 

menyosialisasikan gerakan ini. Sewaktu pulang ke Tanah Air 

sehabis belajar di Belanda sekitar tahun 1930-an, Bung Hatta 

aktif menyuarakan pentingnya koperasi dalam kampanye 

PNI(Pendidikan Nasional Indonesia) Baru. Dia langsung 

menyusun gerakan-gerakan koperasi sambil membangun PNI 

Baru. (Wawancara dengan Mestika Zed) 

 

Tugu Koperasi di Tasikmalaya 
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Pada Kongres kedua ini Bung Hatta dikukuhkan menjadi 

Bapak Koperasi Indonesia ditandai dengan penyematan Bintang 

Emas Koperasi kepada Bung Hattaoleh ketua Dewan Koperasi 

Indonesia, H. Niti Soemantri. Semenjak itu Bung Hatta terkenal 

sebagai Bapak Koperasi. Menurut Mestika Zed, ada dua alasan 

yang membuat Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi. 

Pertama, gagasan yang konsisten tentang koperasi sejak dia 

muda. Dan gagasan ini juga tertuang dalam konstitusi kita yakni 

Pasal 33.  Alasan kedua, Bung Hatta-lah yang memotivasi semua 

pihak lewat berbagai cara supaya koperasi-koperasi itu muncul 

ke permukaan. 

 

Pada Kongres Koperasi Kedua Tanggal 15-17 Juli 1953 Bung Hatta di 

Kukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang ditandai dengan 

penyematan Bintang Emas Koperasi kepada Bung Hattaoleh ketua 

Dewan Koperasi Indonesia, H. Niti Soemantri 
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            KITA MASIH MEMERLUKAN KOPERASI   

 

 Semenjak kongres koperasi pertama di Tasikmalaya, 

pemikiran koperasi Bung Hatta terus digalakkan dan dimekarkan 

dalam membangun perekonomian masyarakat bangsa ini, 

sehingga koperasi sebagai salah satu penyelamat ekonomi 

masyarakat tumbuh dan berkembang di mana-mana. Koperasi 

menyelamatkan masyarakat dari sistem lintah darat yang sudah 

lama dipraktikkan oleh sebagian masyarakat sejak era kolonial. 

Di samping itu,koperasi juga bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari praktik-praktik kapitalis yang sangat merugikan 

kalangan akar rumput yang tidak memiliki modal. 

 Koperasi mendidik masyarakat Indonesia untuk 

memperkuat kehidupan atas dasar kerjasama dan kekeluargaan, 

kemudian direlasikan dengan berbagai cara, mulai dari membuka 

jurusan koperasi di sekolah setingkat menengah atas dan di 

perguruan tinggi dengan harapan koperasi dapat menjadi salah 

satu lokomotif pembawa perubahan ekonomi masyarakat, 

sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945. 

 Sudah sejaklama Bung Hatta merancang supaya koperasi 

benar-benar bisa menyelamatkan perekonomian 

masyarakat.Setiap berpidato tentang koperasi, Bung Hatta selalu 

memberikan masukan, analisis dan kritikan pelaksanaan koperasi 

dan perkembangan dari koperasi tersebut. Namun koperasi 
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tengah berada dipersimpangan semangat ekonomi rakyat 

Indonesia. 

 Koperasi seharusnya tumbuh menjadi penyusun 

kedaulatan bangsa ditengah-tengah terpaan sistem dunia dan 

mentalitas bangsa yang berubah.  Koperasi semestinya 

menjadi salah satu pilar ekonomi yang mampu membuat 

jembatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang sedang 

mengalami perubahan tersebut. Apalagi pada era global yang 

penuh dengan tantangan yang luar biasa ini, tentu kita harus 

mempunyai kekuatan-kekuatan dalam menata perekonomian 

rakyat dan bangsa ini. 

 Yang terpenting sekali saat sekarang adalah membangun 

kesadaran rakyat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik 

melalui pendidikan-pendidikan yang memandirikannya dibidang 

ekonomi, sehingga rakyat tidak rapuh dalam menghadapi 

tantangan yang semakin berat. Sebagaimana Bung Hatta katakan 

di Daulat Ra’jatbahwarakyat itu adalah segalanya, menjadi 

indikator baik dan buruk rakyat adalah potret kebangsaan itu. 

 Oleh sebab itu, kesejahteraan rakyat harus dibangun 

dengan memapankan ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, 

koperasi bisa menjadi salah satu cara dan jalan untuk 

memapankan ekonomi rakyat. Maka ekonomi rakyat 

perludibangun dengan berbagai strategi. Menurut Sri Edi 

Swasono (2018), ada 10 strategi membangun ekonomi rakyat 

tersebut, yaitu: 

1. Ekonomi rakyat yang mengemban hak berpartisipasi dan 

beremansipasi untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, yang 
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akan lebih terjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang 
mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh 

rakyat. Dengan demikian pemerataan akan terjadi seiring 

dengan pertumbuhan.  

2. Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk 
meningkatkan kemampuan dan produktivitas rakyat 

sehingga rakyat lebih konkret menjadi aset pembangunan. 

Subsidi dan proteksi untuk ekonomi rakyat untuk dapat 
membangun diri dalam kehidupan ekonominya merupakan 

investasi ekonomi nasional, sebagai investasi sumber 

insani (human investment), bukan merupakan pemborosan 
(inefficiency). 

3. Tentu pemberdayaan rakyat ini diharapkan dapat men-

dorong pula tumbuhnya kelas menengah yang berbasis 

akar rumput (grass-roots).  
4. Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli 

rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk 

lebih mampu membangun dirinya-sendiri (self-empower-
ing), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah eko-

nomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial-budaya” (nilai-

tambah kemartabatan)-nya.  
5. Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rak-

yat secara strategis akan merupakan peningkatan posisi-

tawar kolektif, rakyat lebih mampu mencegah eksploitasi 

dan subordinasi ekonomi.  
6. Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam 

kegiatan ekonomi, maka nilai-tambah ekonomi akan seba-

nyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan akan lebih 
mampu mengembangkan ekonomi dalam-negeri.  

7. Pembangunan infrastruktur bagi ekonomi rakyat akan lebih 

menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan 

sumber-sumber dalam-negeri yang tersedia, artinya secara 
strategis memfasilitasi pendayagunaan sumber-sumber 

lokal (resources-based) yang terpusat pada kepentingan 

rakyat (people-centered).  
8. Pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat akan lebih 

mampu menyerap tenaga kerja dan ini memenuhi pesan 

konstitusi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945: “…tiap-tiap 
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warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan…”.   

9. Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi 

sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah 

pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, 
sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.  

10.Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi 

rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi 
kehidupan murah (low cost economy dan low cost of 

living) kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh 

korporasi-korporasi besar berupah rendah. Ekonomi 
rakyat yang low cost menjadi sokoguru perekonomian 

nasional, memberi trickle-up effect alias “mensubsidi” 

perekonomian besar di atasnya.  

 

Koperasi merupakan salah satu bentuk perwujudan 

daripada strategi tersebut, karena di dalam koperasi ada asas 

menolong diri sendiri secara bekerjasama. Secara langsung atau 

tidak langsung, membangun ekonomi rakyat dengan 

kemandirian tersebut. Kondisi sosial dan tradisi budaya bangsa 

Indonesia yang masih mempunyai sisa-sisa kegotongroyongan 

dan masih mempunyai empati dan simpati.Tentu cara-cara dan 

asas-asas yang ada di koperasi masih sangat relevan untuk 

membantu ekonomi masyarakat Indonesia untuk tumbuh dan 

berkembang.  

Kita perlu kembali memperkuat koperasi dengan tradisi-

tradisi yang diajarkan di dalam koperasi itu dan dengan budaya-

budaya kekuatan kemandirian yang membebaskan masyarakat 

Indonesia dari mentalitas ketergantungan. Mentalitas yang 

sangat merugikan bangsa ini, sehingga tidak berkembang dan 

rendah daya inovasi dan kreativitasnya. Kemandirian pada 



                    Pemikiran BUNG HATTA Tentang KOPERASI   
                                dan Relevansinya dengan MASA KINI 

 

        
136 

 
  

dasarnya yang menjadi sasaran utama di negeri ini, karena 

dengan kemandirian itu bisa menjadi bangsa yang kuat, seperti 

tujuan awal digagasnya koperasi di Indonesia oleh Bung Hatta.  

Tujuan kemandirian dalam membangun ekonomi rakyat 

seperti yang dikehendaki oleh koperasi harus diwujudkan dengan 

membangun koperasi-koperasi sesuai dengan tradisi-tradisinya 

yang memihak kepada kepentingan rakyat. Jadi masyarakat 

Indonesia pun tidak terjajah oleh kepentingan-kepentingan orang 

lain atau asing, tetapi bagaimana bisa mandiri di tengah 

kepentingan asing tersebut. Mengapa demikian? Karena koperasi 

membangun masyarakat sama-sama memiliki kepentingan 

bersama, bukan kepentingan pemodal. Akibat kepentingan 

bersama ini, maka mereka sering bertemu secara runtin untuk 

kepentingan kemajuan koperasi yang dibangunnya. Pada 

koperasi, anggota koperasi adalah pelanggan sekaligus menjadi 

pemilik koperasi.Karena itu mereka harus melakukan pertemuan 

rutin tersebut, hal ini yang membedakan koperasi dengan badan 

usaha seperti Perseroan Terbatas karena kepemilikan PT ada 

ditangan pemilik modal atau saham. 

Kesadaran-kesadaran untuk membangun secara bersama 

ini dididik di dalam koperasi, sehingga orientasi koperasi tidak 

semata-mata kepada profit atau keuntungan.Tetapi bagaimana 

membangun kesadaran membangun perekonomian dengan 

kekuatan-kekuatan yang tidak hanya menguntungkan satu orang 

atau orang tertentu saja,namun kepada semua anggota yang 

terlibat di dalamnya. 
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Koperasi pada prinsipnya juga membangun proses 

ekonomi rakyat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial 

yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk 

kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari 

sinilah semangat menolong diri-sendiri secara bersama-sama itu 

memperoleh awal momentumnya untuk mandiri.  Cara kerja 

yang demikian itu sangat mendukung terhadap pertumbuhan-

pertumbuhan ekonomi rakyat, karena mendorong rakyat untuk 

kreatif dan inovatif, sehingga pertumbuhan enterpreneur juga 

meningkat jumlahnya dengan signifikan.  

Ada kekuatiran pada masa sekarang, perkembangan 

ekonomi rakyat yang rendah menjadi beban pembangun dimasa 

yang akan datang. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya 

pelaku-pelaku kreatif ekonomi tersebut karena kuatnya 

kompetisi korporasi membangun keuntungan sepihak, terutama 

keuntungan untuk pemilik modal.Bagi yang modal besar, akan 

menjajah semua lini usaha, sedangkan yang memiliki modal 

kecil tumbuh seperti kerakap di atas batu, hidup segan dan mati 

tidak mau. Kondisi kekuasaan kelas kakap ini sebagai salah satu 

ciri khas bangun koperasi kapitalis yang sering menerkam 

sikecil. Koperasi hadir untuk membentengi masyarakat 

Indonesia menghadapi tantangan yang demikian.Jelas antara 

koperasi dan korporasi mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Menurut Swasono (2018), perbedaan antara koperasi dan 

korperasi itu sebagai berikut: 
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PERBEDAAN IDENTITAS DAN KARAKTER  

KOPERASI versus KORPORASI 

 

KOPERASI KORPORASI 

1. Mengemban nilai-nilai moral 
etikal, normatif.  

2. Bekerjasama sinergis. 

3. Berpaham kebersamaan 

(mutualism) dan berasas 
kekeluargaan (brotherhood). 

4. Perkumpulan orang. 

5. Tujuan maksimalisasi 
kegunaan bersama/pelayanan 

bersama. 

6. Pengendalian dan 
pengambilan keputusan 

demokratis (satu orang 

anggota satu suara). 

7. Pembagian surplus usaha 
berdasar besarnya partisipasi. 

8. Semua untuk semua, mutual-

interest, kemakmuran bagi 
semua. 

9. Humanistik, berakhlaq 

altruistic homo-socious. 
10. Pelanggan adalah pemilik. 

11. Mengemban “daulat 

rakyat”. 

 

1. Bebas-nilai (value-neutral). 
2. Bersaing dan bertarung 

menang-menangan. 

3. Berpaham liberalisme 

(kebebasan individu) dan 
berasas individualisme (asas 

perorangan).  

4. Perkumpulan modal. 
5. Tujuan maksimalisasi 

profit. 

6. Pengendalian dan pengam-
bilan keputusan tidak 

demokratis (satu saham 

satu suara, pemegang 

saham terbesar berkuasa). 
7. Pembagian profit berdasar 

besarnya saham yang 

dimiliki. 
8. Egoisme pribadi, self-

interest, eksploitatori. 

9. Materialistik, greedy homo-
economicus. 

10. Pemilik adalah pemegang 

saham.  

11.  Mengemban “daulat    
pasar”. 

 

 

Untuk membangun ekonomi rakyat terutama di akar 

rumput yang sangat dibutuhkan adalah kehadiran koperasi dalam 

mendidik dan membina mentalitas masyarakat Indonesia untuk 

membangun kemandirian, oleh sebab itu ekonomi-ekonomi 

kerakyatan harus berpihak kepada masyarakat akar rumput ini. 
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Jika mereka tidak mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

untuk mandiri tersebut, maka kelompok ini akan sukar keluar 

dari himpitan ekonomi. Dan proletar ke-Marhaen-an masih 

menjadi potret masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia 

harus bangkit dengan kekuatan-kekuatan kolektif bukan 

korporasi yang memenangkan pihak-pihak pemodal yang 

mengabaikan nasib-nasib masyarakat kecil yang tidak 

mempunyai modal besar dan kuat. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai 

kekayaan sumber daya alam dan manusia yang kaya serta diikut 

pula oleh kekayaan modal sosial yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakatnya, namun kesejahteraan rakyatnya masihsaja  

ada pada tingkat yang rendah, sehingga bangsa yang luas dan 

besar ini belum luput dari berbagai kendala serta hambatan 

menjadi untuk menjadi negara yang sejahtera sejatinya. Jangan 

heran misalnya bila Indonesia dilihat dari kualitas hidup 

masyarakatnya masih rendah dibandingkan dengan negara-

negara tetanggakita.  

Bangsa besar ini harus keluar dari berbagai hambatan 

dan rintangan untuk membangun kesejahteraan itu. Di antara 

membangun bangsa ini adalah melalui penguatan-penguatan 

ekonomi kerakyatan, masalahnya kebutuhan untuk membangun 

ekonomi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah 

salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan untuk 

kelompok itu melakukan daya dan upaya semaksimalnya melalui 
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modal usaha yang menuntut mereka untuk kreatif, bukan 

membangun mereka menjadi konsumtif. 

Koperasi mempunyai prinsip keberpihakan untuk 

membangun berbasis kerakyatan itu, membangun masyarakat 

dengan pendekatan kultural dan aset serta modal sosial yang 

dimiliki oleh masyarakat sekitar, karena koperasi bukan menjadi 

parasit yang menelan masyarakat kecil dengan jeratan-jeratan 

keuntungan yang tidak berpihak. Koperasi pada prinsipnya 

membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara, memotivasi 

masyarakat untuk bangkit berusaha melakukan aktivitas 

ekonomi, karena pada prinsipnya masyarakat-masyarakat akar 

rumput banyak yang kreatif tetapi tidak memiliki modal untuk 

mengembangkan kegiatan usaha ekonomi, sehingga akhirnya 

tetap saja berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. 

Koperasi dalam prinsipnya, harus menjembatani 

masyarakat-masyarakat seperti itu, menjembatani masyarakat 

yang mau bekerja keras untuk memajukan dirinya dan 

kelompoknya, sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan 

dapat keluar dari himpitan-himpitan kesulitan ekonomi yang 

dialami. Di sinilah peran koperasi, yaitu  menjadi agen motivasi 

untuk memberdayakan masyarakat dengan modal yang 

dimilikinya. 

Saat ini usia koperasi di negeri ini sudah 71 tahun 

terhitung sejak kongres I di Tasikmalaya tahun 1947. Banyak hal 

yang bisa dipaparkan untuk melihat kekuatan koperasi secara 

riil. Seiringberjalannya waktu, jumlah koperasi terus bertambah. 
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Tahun 2017 jumlah koperasi berjumlah 208 ribu unit. Anggota 

aktif koperasi mencapai 26,53 juta orang dengan jumlah modal 

Rp 78,27 triliun. Jumlah modal luar Rp 81,55 triliun (Kompas, 

30 Agustus 2018). 

Sementara volume usaha berjumlah Rp 165,59 triliun 

yang memberikan sisa hasil usaha sebesar Rp 7,76 triliun. 

Sebagian besar berjenis koperasi simpan pinjam. Meski begitu, 

data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

menyebutkan, rata-rata jumlah anggota koperasi ternyata hanya 

sebanyak 127 anggota pada tahun 2017. Angka tersebut sudah 

termasuk koperasi yang berstatus tidak aktif. Bandingkan 

misalnya dengan Koperasi Unit Desa pada era Orde Baru. KUD 

yang berjumlah sekitar 9 ribu unit bisa menjaring anggota hingga 

13,4 juta kepala keluarga. Artinya saat itu satu KUD rata-rata 

memiliki anggota sekitar 1.500 KK.  

Rendahnya jumlah anggota akan memberi dampak pada 

kemandirian koperasi. Mengutip Kompas, 30 Agustus 2018, data 

itu tercermin dari rasio modal sendiri terhadap total permodalan 

koperasi. Semakin besar rasio modal sendiri terhadap total modal 

menunjukkan bahwa koperasi semakin mandiri. Hingga tahun 

2017 terungkap rasio modal sendiri terhadap total modal seluruh 

koperasi di Indonesia hanya pada kisaran 49 persen, setengah 

lebih sisanya berasal dari modal luar koperasi. 
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Perbandingan Koperasi dan Jumlah Anggota 

Tahun Jumlah 
koperasi 

Jumlah Anggota Rasio Jumlah 
Anggota           

per Koperasi 

2008 149.793 27.318.619 1:182 

2009 170.411 29.240.271 1:172 

2010 177.482 30.461.121 1:172 

2011 188.181 30.849.913 1:164 

2012 194.295 33.869.439 1:174 

2013 203.701 35.258.176 1:173 

2014 209.488 36.443.953 1:174 

2015 212.135 37.783.160 1:178 

2016 208.165 25.547.646 1:123 

2017 208.373 26.538.940 1:127 
 

Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif 

Tahun Koperasi 
Aktif 

Koperasi  Tidak 
Aktif 

Persentase 
Koperasi Aktif   
dan Tidak Aktif 

2010 124.855 52.627 42,15 

2011 133.666 54.515 40,78 

2012 139.321 54.974 39,46 

2013 143.117 60.584 42,33 

2014 147.249 62.239 42,27 

2015 150.223 61.912 41,21 

2016 150.789 75.376 49,99 

2017 151.456 56.917 37,58 
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Perkembangan Modal Koperasi 

Tahun Modal 
Sendiri 
(Miliar 

Rupiah) 

Modal 
Luar 

(Miliar 
Rupiah) 

Total 
Modal 
(Miliar 

Rupiah) 

Persentase 
Modal Luar 
thp. Total 

Modal 

2010 30.102,01 34.686,71 64.788,73 53,54 

2011 35.794,28 39.689,95 75.484.24 52,58 

2012 51.422,62 51.403,54 102.826,16 49,99 

2013 89.536,29 80.840,57 170.376,86 47,45 

2014 105.800,83 94.861,99 200.662,82 47,27 

2015 142.650,99 99.794,40 242.445,40 41,16 

2016 66.593,33 78.270,72 144.864,06 54,03 

2017 78.270,72 81.556,44 159.827,17 51,03 
Sumber: Harian Kompas, 30 Agustus 2018 

Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Tahun Volume Usaha Sisa Hasil Usaha 

2010 76.822,08 5.622,16 

2011 95.062,40 6.336,48  

2012 119.182,69 6.661,93 

2013 125.584,98 8.110,18 

2014 189.858,67 14.898,65 

2015 266.134,62 17.320,66 

2016 165.596,98 7.766,09 

2017 175.059,71 8.221,72 
 

Kontribusi Lembaga Koperasi terhadap PDB Nasional 

Tahun Nilai (Rp Triliun) Persentase (%) 

2013 154,9 1,71 

2014 405,4 3,84 

2015 508,5 4,41 

2016 494,7 3,99 

2017* 452,0 4,48 
*Triwulan III 
Sumber : Harian Kompas, 30 Agustus 2018 
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 Harus diakui bahwa secara makro, koperasi belum 

memberi dampak yang penting untuk pertumbuhan 

perekonomian nasional. Tahun 2013 kontribusi koperasiterhadap 

Produk Domestik Bruto hanya 1,71 persen setara Rp 154,9 

triliun, tahun 2014 naik dua kali lipat sebesar 3,84 persen setara 

Rp 405,4 triliun, tahun 2015 naik lagi di kisaran 4,41 persen 

setara Rp 508,5 triliun. Namun tahun 2016 kontribusi koperasi 

terhadap PDB turun menjadi 3,99 persen setara Rp 494,7 triliun. 

Sementara tahun 2017 berada di kisaran 4,48 persen setara Rp 

452 triliun.  

 Masih mengutip Harian Kompas, 30 Agustus 2018, 

angka di atas masih jauh di bawah pencapaian negara-negara 

maju yang koperasinya mapan seperti Selandia Baru (20 persen), 

Perancis dan Belanda (18 persen). Memang ketiga negara maju 

tersebut dikenal sebagai yang terunggul di dunia untuk kriteria 

rasio jumlah anggota koperasi dan pekerjanya terhadap koperasi 

serta rasio pendapatan terhadap PDB.  

 Temuan menarik lain, hanya segelintir saja koperasi 

Indonesia yang masuk daftar koperasi besar dunia. Koperasi 

terbesar dunia versi World Co-operative Monitor tahun 2015 

masih didominasi oleh koperasi dari sejumlah negara maju. Tiga 

koperasi paling besar meliputi Groupe Credit Agricole dari 

Perancis yang bergerak di sektor perbankan, Kaiser Permanente 

dari Amerika Serikat yang bergerak di sektor asuransi dan BVR 

dari Jerman yang bergerak di perbankan.  
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 Sementara koperasi dalam negeri yang pernah masuk 

dalam survei World Co-operative Monitor tahun 2015 antara lain 

Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Koperasi Simpan 

Pinjam Jasa (Kospin Jasa), Koperasi Karyawan Indocement, 

Koperasi Kredit Cu Lantang Tipo, KSWG dan KPLMina 

Sumitra. 

 Selain soal kinerja dan permodalan koperasi yang belum 

kuat, persoalan lain yang melingkupi koperasi kita adalah terkait 

pengelolaan. Tahun 2016 dalam rangka pemutakhiran data, 

Kemenkop dan UKM membubarkan 40.013 koperasi yang 

dianggap tidak aktif. Faktor pengelolaan kerap kali menjadi 

persoalan dalam tubuh koperasi. Peran pengurus, manajemen, 

dan pengawas kerapkali masih tumpang tindih sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan.  

 Yang harus digarisbawahi adalah sebagian besar 

koperasi kita dibangun atas dasar kebersamaan dan bukan 

profesionalitas. Spirit kebersamaan kadangkala mengabaikan 

profesionalitas dan kemampuan seseorang. Bagaimanapun juga 

koperasi punya modal budaya dan sosial yang kuat. Perjalanan 

koperasi kita juga hampir sama tuanya dengan umur republik ini. 

Ia pun sudah punya dasar filosofis yang digali dan diuraikan 

begitu rinci oleh Bung Hatta. Kini tantangan koperasi jauh lebih 

komplekskarena kita berada di era disrupsi. Era disrupsi ditandai 

dengan perubahan perilaku masyarakat dari semula beraktivitas 

di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Koperasi mau tidak mau 
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harus mampu menyesuaikan diri. Koperasi terlalu penting untuk 

diabaikan karena ia bagian dari sejarah republik ini.  
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