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Tinjauan Mata Kuliah 
   

elamat bergabung dalam kuliah Manajemen Koperasi, mata kuliah ini 

merupakan bagian dari kurikulum wajib program studi Pendidikan 

Ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, di era globalisasi, idiom-idiom yang 

terasosiasi di pikiran kita adalah efisiensi, competitiveness, kepuasan 

pelanggan, corporate value, dan inovasi. Jargon-jargon tersebut hampir tidak 

relevan dengan asosiasi kita dengan koperasi. Padahal, saat ini perekonomian 

nasional sedang menghadapi perubahan yang signifikan. Globalisasi ekonomi 

yang berlangsung intensif sejak satu dekade lalu berdampak pada munculnya 

kecenderungan pasar global. Dengan terbentuknya pasar global ini, setiap 

perusahaan tidak bisa lagi menganggap pasar domestik sebagai captive 

market-nya. Terbentuknya pasar global memungkinkan para pemain dari 

seluruh dunia bebas bermain di pasar domestik mana pun. Tantangan seperti 

inilah yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia. 

Tantangan Indonesia ke depan dan bagaimana koperasi menyikapinya. 

Pertemuan antara menteri perdagangan dan perindustrian ASEAN, Australia, 

dan Selandia Baru menyepakati dibentuknya zona perdagangan bebas (free 

trade agreement) pada tahun 2007. Bulan November  dibahas  oleh para 

pemimpin negara di tingkat konferensi tingkat tinggi (KTT). Skema serupa 

juga berlangsung dalam hubungan ASEAN dengan Korea Selatan, Jepang, 

dan China. 

Berbagai hal tersebut semakin menunjukkan bahwa globalisasi terus-

menerus menjadi isu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saat ini kita 

telah banyak mengikat janji dan memberikan komitmen-komitmen pada 

globalisasi. Apabila kita lakukan pencatatan, Indonesia telah terikat banyak 

dengan berbagai schedule of commitment, bukan hanya terkait dengan AFTA, 

tetapi juga dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerja Sama 

Asia Pasifik (AP EC),  untuk sektor jasa maupun sektor riil. 

Berdasarkan fakta di atas Anda mengetahui bahwa koperasi sebagai soko 

guru  perekonomian, seperti dicanangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1. 

Oleh karenanya maka koperasi harus dijaga kelestariannya dan dikelola 

secara profesional agar mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan 

negara, menyediakan lapangan kerja maupun menyokong produk domestik 

S 



viii 

bruto dalam menghadapi era globalisasi untuk dapat mengelola koperasi 

secara profesional diperlukan manajemen yang baik dan benar, dalam arti 

mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien sehingga 

mencapai tujuan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan peran koperasi di era global diperlukan pemahaman dan 

pengelolaan yang baik terhadap organisasi koperasi. Pemahaman tersebut 

dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari manajemen koperasi, 

melalui perkuliahan formal. Melihat kondisi tersebut, berarti mata kuliah ini 

merupakan mata kuliah yang strategis untuk mencapai tujuan di atas.  

Mata kuliah ini akan membekali Anda sebagai calon guru SLTP dan 

SLTA tentang pengertian manajemen dan koperasi, dengan harapan Anda 

akan menguasai kompetensi khusus, yaitu mampu: 

1. menjelaskan konsep dasar manajemen dan koperasi serta manajemen 

koperasi; 

2. menjelaskan fungsi manajemen dan penerapannya dalam koperasi; 

3. menganalisis perangkat organisasi di koperasi; 

4. menjelaskan  bagaimana mendirikan dan membubarkan koperasi; 

5. bagaimana mengimplementasikan teori koperasi dalam praktek;  

6. menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya koperasi. 

 

Untuk mencapai tujuan di atas, materi mata kuliah ini disusun dalam 

enam modul berikut: 

Modul 1: Konsep Dasar Manajemen dan Koperasi. 

Modul 2: Fungsi Manajemen dan Penerapannya dalam Koperasi. 

Modul 3: Perangkat Organisasi Koperasi. 

Modul 4: Pendirian dan Pembubaran Koperasi. 

Modul 5: Koperasi dalam Teori dan Praktik. 

Modul 6: Sejarah Berdirinya Koperasi. 

 

Untuk membantu memahami bahan bacaan dengan lebih mudah, terlebih 

dahulu bacalah glosarium yang terdapat pada akhir setiap modul sehingga 

Anda akan memahami makna istilah-istilah khusus tersebut dengan baik. 

Anda diminta mengerjakan latihan sebagaimana diminta, sebab latihan ini 
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akan membantu mempersiapkan Anda dalam pemahaman selanjutnya, atau 

menilai sendiri  sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi bahasan. 

Selamat mempelajari mata kuliah ini, dan sampai bertemu dalam kegiatan 

tutorial! 
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Membekali mahasiswa dengan wawasan dan pengetahuan tentang 

manajemen koperasi supaya dapat menganalisis permasalahan 

koperasi di Indonesia. 

4. Mampu menjelaskan  bagaimana mendirikan dan 

membubarkan koperasi. 

 

5. Mampu bagaimana mengimplementasikan teori 

koperasi dalam praktik. 

2. Mampu menjelaskan konsep dasar 

manajemen dan koperasi serta 

manajemen koperasi. 

 

3. Mampu menganalisis 

perangkat organisasi dalam 

koperasi. 

1. Mampu menjelaskan fungsi 

manajemen dan 

penerapannya dalam 

koperasi. 

 

6. Mampu menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya 

koperasi. 


