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Kerjakan seluruh soal di bawah ini! Bobot masing-masing soal 20%
1. Jawablah pertanyaan terkait sejarah koperasi berikut:
a. Robert Owen telah menggerakkan perkoperasian di Inggris. Berkat usahanya yang
gigih, Owen mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Dunia. Uraikan apa yang
telah dilakukan oleh Robert Owen dalam pergerakan perkoperasian di Inggris! (10
poin)
b. Tahun 1896 Patih Purwokerto, R. Aria Wiraatmaja memelopori berdirinya Bank
Penolong dan Simpanan. Adanya bank tersebut telah mendorong pendirian koperasi
kredit bagi para petani di karesidenan Banyumas. Namun dalam Kongres Nasional
Koperasi tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi
Indonesia. Jelaskan, menurut anda mengapa Bung Hatta ditetapkan sebagai Bapak
Koperasi Indonesia! Apa peran Bung Hatta dalam pergerakan perkoperasian dan
mengembangkan koperasi di Indonesia? (10 poin)
2. Komplek perumahan Wisma Teratai terdiri sekitar 50 rumah dan lokasinya cukup jauh
dari tempat perbelanjaan. Separuh dari penduduk perumahan tersebut kemudian
berinisiatif untuk membuat minimarket “Teratai” yang berbentuk koperasi. Untuk
mendirikan minimarket tersebut diperlukan dana sebesar Rp.300.000.000,00. Pak
Anton, salah seorang penduduk perumahan yang secara ekonomi paling mampu
bersedia memasukkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 dan sisa kebutuhan modal
untuk pendirian minimarket tersebut berasal dari iuran pokok penduduk yang lain.
a. Berdasarkan prinsip pendirian koperasi, jelaskan pendapat anda terkait pendirian
koperasi konsumen tersebut di atas! (10 poin)
b. Setelah minimarket Teratai yang berbentuk koperasi berhasil didirikan, warga
komplek yang ingin menjadi anggota minimarket tersebut harus membayar iuran
pokok sebesar Rp.5.000.000,00 dan iuran wajib sebesar Rp.50.000,00 per bulan.
Karena Pak Anton menyetorkan modal paling besar, maka Pak Anton berhak menjadi
Ketua Pengurus koperasi konsumen “Teratai”. Jelaskan pendapat anda dikaitkan
dengan 2 prinsip tata kelola koperasi yang menurut anda paling tepat! (10 poin)

3. Tujuan perusahaan biasa (investor owned firm) dan koperasi berbeda. Tujuan
perusahaan biasa adalah semata-mata memaksimalkan keuntungan, sedangkan
koperasi memiliki 4 opsi tujuan. Jelaskan dengan rinci ke empat opsi tujuan koperasi
tersebut dengan tabel matriks 4 tujuan, kurva dari masing-masing opsi tujuan dan
rincian penjelasannya! (masing-masing opsi 5 poin)

4. Koperasi “Cahaya Makmur” adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan
pinjam, dan juga sekaligus koperasi konsumsi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari
bagi anggota dan masyarakat umum. Saat ini, koperasi sudah memiliki satu kantor
pusat koperasi, dengan dua cabang kantor simpan pinjam dan dua mini market di
wilayah DKI Jakarta. Sejauh ini, pengelolaan koperasi mampu ditangani dan diawasi
oleh para pengurus, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan
Kepala Unit Simpan Pinjam dan Kepala Unit Toko. Para karyawan direkrut dari
eksternal anggota, untuk membantu pekerjaan teknis di Unit Simpan Pinjam dan Mini
Market.

Tahun depan, Koperasi “Cahaya Makmur” berencana untuk melakukan ekspansi dengan
membuka dua unit simpan pinjam (di Bogor dan Bekasi), dan dua unit mini market (di
Depok dan Tangerang). Para pengurus berpikir untuk menambah jumlah SDM yang akan
ditempatkan di unit-unit baru, dan membantu dalam pengelolaan koperasi secara
professional.
a. Menurut Anda, posisi atau jabatan apa yang dibutuhkan oleh koperasi, selain
karyawan, yang dapat membantu para pengurus koperasi dalam mengelola teknis
pengelolaan koperasi dan pengawasan kegiatan operasional koperasi? Jelaskanlah
mengapa koperasi membutuhkan jabatan baru ini! (5 poin)
b. Bertanggung jawab kepada siapakah jabatan tersebut nantinya dalam struktur
organisasi koperasi? (5 poin)
c. Berapa orang yang dibutuhkan untuk jabatan baru ini? (5 poin)
d. Metode rekrutmen dan seleksi seperti apa yang sebaiknya diterapkan dalam
mendapatkan kandidat terbaik untuk posisi baru ini? (5 poin)

5. Jawablah pertanyaan berikut:
a. Jelaskan perbedaan sisi passiva perusahaan berbentuk PT dengan simpanan
Koperasi! (10 poin)
b. Bagaimana Koperasi membagi sisa hasil usaha (SHU) di kalangan anggotanya?
Jelaskan! (10 poin)

