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Kerjakan seluruh soal di bawah ini! Bobot masing-masing soal 25%
1. Prof. Rully Indrawan dalam kuliah umum memaparkan 6 periode koperasi di Indonesia yaitu
masa inkubasi, masa persuasi, masa advokasi, masa transisi, masa reformasi dan masa
reinkarnasi. Jelaskan dengan rinci ke enam periode dengan matriks! (25 poin)
2. Badan Usaha Kooperasi memiliki perbedaan model kepemilikan dibanding jenis badan usaha
yang umum ditemukan di dunia bisnis yaitu Perseoran Terbatas. Disatu sisi model usaha
kooperasi memiliki potensi besar menjadi mesin untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang lebih merata dan dapat mengurangi ketimpangan yang kian melanda dunia, termasuk
Indonesia. Namun disisi lainnya, kooperasi yang kuat mestilah menjunjung tinggi prinsip dan
nilai-nilainya sebagai usaha bersama yang mengedepankan kebutuhan dan kesejahteraan
anggotanya, bukan keuntungan perusahaan. Sementara untuk menyatukan kepentingan
banyak orang bukanlah hal yang mudah.
a) Jelaskan apa saja prinsip-prinsip pendirian dan prinsip tata kelola Kooperasi! (10 poin)
b) Jelaskan mengapa istilah transaksi dan laba tidak tepat untuk menggambarjan aktivitas
keuangan di konteks kooperasi? Apakah istilah yang lebih tepat untuk menggantikan
kedua istilah tersebut? (5 poin)
c) Seorang kepala desa yang merupakan pedagang sukses lokal ingin dipandang sebagai
kepala desa yang mendukung ekonomi rakyat kecil. Ia pun lantas berdiskusi dengan
kelompok tani setempat agar membentuk koperasi. Kepala desa bersedia menanggung
semua kontribusi simpanan pokok dan simpanan wajib dari semua anggota pendiri yang
kelak bergabung, sehingga para petani dapat mendirikan koperasi tanpa mengeluarkan
uang sama sekali. Beliau hanya berharap satu hal, yaitu agar koperasi yang akan berdiri
nanti membeli pupuk dan bibit dari dirinya. Jika Anda adalah anggota kelompok tani
tersebut, apakah Anda akan menerima tawaran Bapak kepala desa? Jelaskan jawaban
Anda! (10 poin)
3. Koperasi Suka Makmur beranggotakan masyarakat di Desa Suka Makmur, fokus koperasi
berupa penyediaan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, telur, dll ke sebanyak
mungkin anggotanya.
a) Termasuk jenis koperasi apakah Koperasi Suka Makmur? Tujuan koperasi yang mana
yang menjadi fokus Koperasi Suka Makmur dalam menjalankan usahanya? (12,5 poin)
b) Dengan menggunakan grafik, jelaskan harga dan kuantitas yang terbentuk dari jawaban
(a)! Berapa besarnya laba koperasi dan SHU yang diterima oleh setiap anggota? (12,5
poin)

4. Jawab pertanyaan berikut:
a) Jelaskanlah mengapa Rapat Anggota menjadi salah satu indikator dari keaktifan atau
kesehatan dari koperasi ! (Kaitkan dengan fungsi dari Rapat Anggota Koperasi)! (12,5
poin)
b) Koperasi yang baik adalah koperasi yang tidak didanai dari modal pinjaman. Jelaskan
apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut! (12,5 poin)

-- Selamat Bekerja --

