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PENDAHULUAN

Koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi. Di 
Indonesia, Koperasi Kredit termasuk dalam jenis 
Koperasi Jasa, yakni Jasa Keuangan. Berdasarkan 
hal itu, prinsip-prinsip Koperasi Internasional 

menjadi landasan Koperasi Kredit. Namun dari segi 
kegiatan, terdapat perbedaan antara Koperasi yang satu 
dengan yang lainnya. Demikian juga Koperasi Kredit 
mempunyai kekhasan dibandingkan dengan koperasi 
simpan pinjam apalagi dengan koperasi lainnya.

Di samping itu, Koperasi Kredit mempunyai ikatan dengan 
Koperasi Kredit Internasional atau World Council of 
Credit Union (WOCCU), sehingga beberapa hal mendasar 
di Koperasi Kredit Internasional diterapkan pula dalam 
Koperasi Kredit di Indonesia. Hal-hal yang mendasar 
tersebut harus dipahami jika mempelajari Koperasi Kredit.

DASAR-
DASAR 

KOPERASI 
KREDIT

2. SELINTAS SEJARAH KOPERASI KREDIT

Gagasan Koperasi Kredit lahir pertama 
kali sekitar pertengahan abad ke-19 
di benua Eropa, tepatnya di Jerman, 
gagasan ini lahir di tengah-tengah kondisi 

sosial ekonomi yang cukup suram Jadi gagasan ini 
bukanlah lahir di tengah-tengah alam teknologi dan 
industri seperti yang kelihatan sekarang.
Pada permulaan abad ke-19, musibah menimpa 
masyarakat luas di Jerman. Para petani jatuh 
melarat sebab alam tidak bermurah hati. 
Musim paceklik sering terjadi dan musim dingin 
menambah keparahan ini.

Oleh karena petani-petani hanya menggantungkan 
diri pada alam sekelilingnya, maka mereka tak 
berdaya melawan keadaan saat itu. Persediaan 
makanan sering kali habis dan wabah penyakit 
mulai berjangkit. Kalau mereka membutuhkan 
uang untuk penerus hidupnya, lintah darat menjadi 
tempat mereka berlindung untuk mendapatkan 
pinjaman. Bunga tinggi atas pinjaman tidak dapat 
dihindari. Begitulah jadinya ‘gali lubang tutup 
lubang, tutup hutang lama cari hutang baru”.
Bila saatnya tiba, harta benda menjadi korban 
sang lintah darat. Keadaan sulit di desa-desa 
mendorong para petani untuk pindah ke kota-kota 
besar. Di sana mereka berusaha mencari nafkah 
sebagai buruh kasar di pabrik. Namun demikian, 
masalahnya tak teratasi sebab sebagai buruh kecil 
mereka hanya diperas tenaga tanpa diimbangi upah 
yang memadai.

Majikan malah bertambah kaya dan buruh terus 
dijadikan ‘sapi perahan’. Keadaan di atas lebih 
dipersulit lagi dengan meletusnya revolusi industri 
menjelang pertengahan abad ke-19 itu. Tenaga 
buruh mulai diganti dengan mesin dan akibatnya 
pengangguran merajalela. Buruh semakin tak 
berdaya karena secara perorangan mereka lemah 
sekali. Kondisi sosial ekonomi yang semakin buruk 
ini menimbulkan sebuah gagasan pada diri seorang 
walikota di Flamersfield, Jerman, namanya Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. Ia berpendapat bahwa kaum 
miskin itu harus segera ditolong. Maka beliau berseru 
kepada kaum hartawan agar mengumpulkan dana 
untuk menolong kaum miskin ini.

Setelah uang berhasil terkumpul, uang ini pun dibagi-
bagikan kepada si miskin sebagai penambah modal 
hidup mereka. Tetapi usaha ini tidak berhasil pula, 
sebab uang derma  ternyata tidak dapat mencukupi 
kebutuhan petani. Penggunaan uang tidak dapat 
dikontrol dan tidak sedikit penerima derma yang 
cepat-cepat memboroskannya. Oleh karena itu para 
dermawan kaya tidak berminat lagi untuk menolong 
mereka.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Anak-anak dan wanita ikut menjadi buruh pada masa revolusi industri
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Namun, raiffeisen tidak berputus asa. Beliau mulai mengumpulkan 
roti dari pabrik-pabrik roti yang besar di Jerman, untuk dibagi-
bagikan kepada kaum miskin tadi. Tetapi usaha ini tidak berjalan 
lama karena tidak menolong secara permanen.  Hari ini diberi 
keesokan harinya sudah habis juga. Kegagalan-kegagalan ini 
akhirnya mendorong Raiffeisen sampai pada kesimpulan bahwa:

KESULITAN SI MISKIN HANYA DAPAT DIATASI DENGAN JALAN 
MENGUMPULKAN DARI SI MISKIN ITU SENDIRI DAN KEMUDIAN 
MEMINJAMKAN UANG ITU KEPADA SESAMA  MEREKA

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Raiffeisen bersama dengan 
kaum buruh mencetuskan 3 prinsip utama yang melandasi 
Koperasi Kredit. Dengan prinsip-prinsip itu, Raifeissen membangun 
Koperasi Kredit di Jerman.

Gerakan Koperasi Kredit (Credit Union) yang bermula di Jerman 
itu kemudian berkembang pesat ke berbagai penjuru dunia. 
Di Kanada, gerakan ini dipelopori oleh seorang wartawan yang 
bernama Alphonse Desjardin pada awal abad ke-20. Alphonse 
sempat mempelajari Koperasi Kredit dari pengalaman-pengalaman 
Raifeissen di Jerman dan penerapannya bagi masyarakat ekonomi 
lemah di Kanada. Ternyata Koperasi Kredit berhasil meningkatkan 
taraf hidup masyarakat di Kanada dan bahkan menjadi Gerakan 
Koperasi Kredit yang paling berkembang di seluruh dunia.

Dari Kanada, gerakan Koperasi Kredit ini kemudian berkembang 
ke Amerika Serikat. Di AS, gerakan ini dipelopori oleh Mr. 
Edward Fillene, seorang pedagang kaya di Boston. Di bawah 
kepeloporannya itu kemudian gerakan ini mendapat undang-
undangnya pada tahun 1934 semasa pemerintahan Presiden 
F.D. Roosevelt. Tidak sampai di situ saja, gabungan Koperasi 
Kredit di seluruh AS yang ada pada waktu itu membentuk Biro 
Pengembangan Koperasi Kredit Sedunia yang berpusat di Madison, 
Wisconsin, AS. Dari sinilah Koperasi Kredit mulai diperkenalkan 
dan dikembangkan ke seantero dunia antara lain ke Afrika, Asia, 
Amerika Latin dan kepulauan Pasifik. Biro Pengembangan Koperasi 
Kredit Sedunia ini pada tahun 1971 sudah diresmikan menjadi 
Dewan Koperasi Kredit Sedunia (World Council of Credit Union 
=WOCCU) yang beranggotakan kurang lebih 70 negara di dunia 
serta tergabung dalam 7 konfederasi besar.

3. SELINTAS SEJARAH KOPERASI KREDIT DI 
INDONESIA

3.1. Koperasi Kredit Sebelum Masa ORBA
Gerakan Koperasi Kredit (Credit Union) atau 
Koperasi Simpan Pinjam, sebenarnya sudah masuk 
di Indonesia pada tahun 1950-an. Di samping 
beberapa sukarelawan yang sudah mendirikan usaha-
usaha simpan pinjam menurut prinsip Raiffeisen, 
Pemerintah Indonesia sudah pula menjalankan usaha 
perkoperasikreditan dengan memakai sistem yang 
sama sejak 1955 sampai dengan tahun 1959.

Namun musibah terjadi pada permulaan 1960-an, 
di mana inflasi melanda negeri kita dengan hebat. 
Banyak usaha-usaha di bidang simpan pinjam menjadi 
lumpuh karena tidak bisa menentang inflasi yang kian 
melaju.

Koperasi-koperasi ini akhirnya banyak yang beralih 
menjadi Koperasi Konsumsi, yang banyak berspekulasi 
uang. Akhirnya koperasi-koperasi ala Raiffeisen tidak 
terdengar lagi pada pertengahan tahun 1960an dan 
yang bermunculan adalah Koperasi Serba Usaha.

3.2. Koperasi Kredit di Masa Orba
Perubahan kondisi moneter terjadi pada awal 
pemerintahan Orde Baru, di mana ekonomi negara 
cenderung ke arah stabil. Stabilitas itu terlihat 
mulai tahun 1967. Pada waktu itu beberapa orang 
penggerak ekonomi masyarakat mulai memikirkan 
pengembangan Koperasi Kredit dan mereka 
menghubungi World Council of Credit Unions 
(WOCCU). Dewan tersebut memberi tanggapan 
sangat positif dan mengirimkan salah seorang 
tenaga ahlinya yaitu Mr. A.A. Bailey ke Indonesia. 
Dalam pertemuan dengan Mr. A.A. Bailey tersebut 
didiskusikan kemungkinan diperkenalkan dan 
dikembangkannya gagasan Credit Union di Indonesia 
sebagai sarana sekaligus wahana pengentasan 
masyarakat marjinal.

Sebagai tindak lanjut, beberapa orang mengadakan 
study circle secara periodik di Jakarta dan akhirnya 
bersepakat membentuk wadah bernama Credit Union 
Counselling Office (CUCO) pada awal Januari 1970 
dipimpin oleh K. Albrech Karim SJ. untuk memimpin 
kegiatan operasionalnya, pada tahun 1971 Drs. Robby 

Tulus diangkat sebagai Managing Director.
Fungsinya antara lain:
 Memberikan konsultasi dan bimbingan perihal 
Koperasi Kredit baik secara teknis maupun dalam 
bentuk motivasi/penerangan;
 Menyusun bahan-bahan dan program pendidikan 
Koperasi Kredit;
 Membina para penggerak Koperasi Kredit dalam 
rangka kepemimpinan bagi perkembangan gerakan 
Koperasi Kredit di Indonesia;
 Menyelenggarakan kursus-kursus koperasi kredit 
sebagai kursus dasar, kursus kepemimpinan, kursus 
manajemen, kursus auditing, kursus wirakop, kursus 
bagi calon pelatih dll.
 Mengumpulkan data dan materi yang berguna bagi 
kepentingan gerakan koperasi kredit di Indonesia.
 Menyediakan bahan-bahan pendidikan dan 
penerangan serta menerbitkan publikasi perihal 
Koperasi Kredit berupa: buletin/majalah, buku, 
brosur, dll.
 Merintis pembentukan Badan Koordinasi Koperasi 
Kredit di seluruh tanah air.

Credit Union 
Counselling 
Office (CUCO) 

pada awal Januari 
1970 dipimpin 
oleh K. Albrech 
Karim SJ. untuk 
memimpin kegiatan 
operasionalnya, pada 
tahun 1971 Drs. Robby 
Tulus diangkat sebagai 
Managing Director.

Alphonse Desjardin
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Untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, 
CUCO menghadap Direktur Jendral Koperasi 
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi, yang pada masa itu dijabat oleh Ir. 
Ibnoe Sudjono sebagai Direktur Jendral Koperasi. 
Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Koperasi, 
beliau memberikan restu kepada CUCO untuk 
melanjutkan kegiatannya mengembangkan 
Credit Union di Indonesia dengan menyesuaikan 
diri kepada ketentuan-ketentuan dalam UU 
No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian 
di Indonesia. Sejak itulah secara nasional nama 
Koperasi Kredit dipakai sebagai gantinya Credit 
Union. Sedangkan Credit Union Counseling Office 
(CUCO) diterjemahkan menjadi Biro Konsultasi 
Koperasi Kredit (BK3)

Tahun 1981 diselenggarakan Konferensi Nasional 
Koperasi Kredit indonesia,di mana dibentuk 
organisasi baru bernama Badan Koordinasi 
Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) atau Credit Union 
Coordination of Indonesia (CUCO Indonesia), untuk 
daerah menjadi BK3D ( Badan Koordinasi Koperasi 
Kredit Daerah).

4. DASAR-DASAR KOPERASI KREDIT

Saling tolong menolong melalui kerjasama itulah 
satu-satunya pemecahan yang permanen oleh 
Raiffeisen. Ia berkesimpulan bahwa  DERMA TIDAK 
AKAN MENOLONG MANUSIA UNTUK MULAI 

BANTU DIRI, tetapi sebaliknya malah MERENDAHKAN 
MARTABAT MANUSIA YANG MENERIMANYA.
Dari sinilah, pada tahun 1849, Raiffeisen berhasil 
melahirkan gagasan Koperasi Kredit/Credit Union. 
Bersama-sama dengan buruh petani, Raiffeisen berhasil 
mencetuskan 3 prinsip utama Koperasi Kredit yaitu antara 
lain:
•Tabungan hanya diperoleh dari anggota-anggotanya.
•Pinjaman hanya diberikan kepada anggota-anggotanya 
saja.
•Jaminan terbaik bagi pinjaman adalah watak si 
peminjam itu sendiri.

Ketiga prinsip ini dianut oleh semua Koperasi Kredit di 
seluruh dunia saat ini, karena prinsip ini mencerminkan 
adanya usaha swadaya dari kelompok masyarakat yang 
senasib sepenanggungan, karena dilakukan  “DARI, OLEH 
dan UNTUK MEREKA SEMUA” ,caranya adalah melalui 
usaha simpan pinjam berdasarkan KERJASAMA dan 
SALING PERCAYA.

Untuk mempermudah pengertian definisi yang panjang itu, dapat diperjelas 
dengan uraian sebagai berikut:
5.1. BADAN USAHA, dalam UU No. 25/1992, Koperasi ditegaskan merupakan 
badan usaha. Memang Koperasi Kredit adalah suatu usaha, dengan ciri khas 
pemiliknya adalah anggota-anggota itu sendiri. Karena itu, Koperasi Kredit harus 
dikelola dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi tanpa melupakan tujuan  
dibentuknya usaha itu oleh kelompok pemiliknya. Anggota-anggotanya harus 
memahami bahwa mereka perlu mendukung kemajuan Koperasi Kredit sebagai 
badan usaha.

5.2. YANG DIMILIKI OLEH SEKUMPULAN ORANG; pria dan wanita dan yang 
berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang menurut UU No. 25/1992, yang nantinya 
akan:
• Menjadi PARA PEMILIK Kopdit itu sendiri;
• Menjadi pelaksana Kopdit itu sendiri;
• Menjadi PENGAWAS pelaksana kopdit itu sendiri;
• Menjadi PENGGUNA JASA

5.3. DALAM SUATU IKATAN PEMERSATU. Yang berarti bahwa sekumpulan orang 
ini diikat, dipersatukan oleh adanya kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan 
bersama di dalam salah satu lingkungan masyarakat.

5. Apakah Koperasi Kredit/Credit Union itu? 

KOPERASI KREDIT ADALAH 
BADAN USAHA YANG DIMILIKI 
OLEH SEKUMPULAN ORANG 

DALAM SUATU IKATAN PEMERSATU, 
YANG BERSEPAKAT UNTUK 
MENABUNGKAN UANG MEREKA 
SEHINGGA MENCIPTAKAN MODAL 
BERSAMA GUNA DIPINJAMKAN 
DI ANTARA SESAMA MEREKA 
DENGAN BUNGA YANG LAYAK SERTA 
UNTUK TUJUAN PRODUKTIF DAN 

DERMA 
TIDAK AKAN 
MENOLONG 

MANUSIA UNTUK 
MULAI BANTU 
DIRI, tetapi 
sebaliknya malah 
MERENDAHKAN 
MARTABAT 
MANUSIA YANG 
MENERIMANYA.
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5.4. BERSEPAKAT UNTUK MENABUNGKAN YANG MEREKA SISIHKAN DARI 
PENGHASILAN MEREKA yang berarti bahwa sekumpulan orang itu setuju, 
tanpa ada paksaan, untuk menabungkan uang yang mereka hematkan dari 
penghasilannya. Kesepakatan untuk menabungkan ini berarti pula bahwa masing-
masing orang itu bertanggungjawab, saling melayani dan saling mempercayai 
serta memanfaatkan tabungan untuk kepentingan bersama.

5.5. SEHINGGA MENCIPTAKAN MODAL BERSAMA yang berarti modal diperoleh 
dari tabungan bersama-sama para anggotanya, sebagai:
 Modal sendiri yang berupa simpanan wajib dan simpanan pokok
 Modal-modal lain yang berupa modal hutang, modal penyertaan dan hibah

5.6. GUNA DIPINJAMKAN DI ANTARA SESAMA ANGGOTA
 Pinjaman diberikan kepada anggota-anggotanya;
 Pinjaman dijamin terutama oleh watak baik si anggota peminjam serta 
kelayakan usaha.

5.7. DENGAN BUNGA YANG LAYAK yang berarti bahwa bunga pinjaman di dalam 
Koperasi Kredit harus layak. Layak dalam arti dapat memberi balas jasa simpanan 
sesuai pasar dan dapat membiayai operasional kantor Kopdit.

5.8. UNTUK TUJUAN PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN yang berarti bahwa 
pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan anggota bagi usaha-usaha yang bisa 
meningkatkan penghasilan dan atau usaha stabilisasi kehidupan para anggota. Ini 
berarti pula bahwa pinjaman tidak boleh diberikan untuk tujuan konsumtif atau 
spekulatif.

Dari uraian di atas, nyata bahwa walaupun Kopdit terdiri dari sekumpulan orang 
dan dimiliki oleh mereka, namun wujud Koperasi Kredit adalah Badan Usaha 
Pelayanan Keuangan yang perlu dikelola sebagai bisnis dan menerapkan prinsip 
bisnis.

6. UNTUK APA DIDIRIKAN KOPERASI KREDIT/CREDIT UNION?

Koperasi kredit didirikan untuk tiga macam tujuan, yaitu:
6.1. Membimbing dan mengembangkan sikap “hemat”di antara para anggotanya; sehingga efiisen 
dan efektifitas usaha tercapai.; Menghemat itu penting sekali, karena dengan menghemat orang bisa 
menabung. Koperasi Kredit ingin mengajukan kepada anggota-anggotanya tentang cara menghemat 

dengan:
 Memberikan bimbingan perihal penyusunan rencana keuangan keluarga dengan baik;
 Memberikan bimbingan perihal cara menyimpan uang secara praktis, menarik dan menghasilkan bagi 
anggota. Menghemat itu membuka jalan bagi manusia untuk dapat berdiri sendiri secara ekonomis dan 
dengan demikian bertanggung jawab sendiri terhadap hidup serta tindakan-tindakannya. Dengan menghemat 
seseorang bisa memiliki kebiasaan untuk melihat jauh ke depan tidak berpikiran sempit seperti ungkapan 
“bagaimana besok saja”. Dengan menghemat seseorang bisa menabung dan membentuk citra diri manusia, 
dikatakan bahwa mengembangkan sikap menghemat berarti mendewasakan manusia, kepribadian serta bakat-
bakatnya.

6.2. Memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan terarah;
Saat sekumpulan orang bisa menghemat lalu ditabung 
bersama, maka modal yang dihimpun bersama itu dapat 
langsung dipakai untuk memberikan pinjaman kepada 
kawan lainnya. Di dalam Koperasi Kredit, pinjaman 
haruslah bisa menguntungkan anggota-anggotanya sesuai 
dengan ibarat “menutup lubang yang membahayakan”. 
Oleh karena itu maka pinjaman di dalam Koperasi Kredit 
harus layak, tepat, cepat dan terarah . Suku bunga 
layak, pelayanan tidak berbelit-belit dan pinjaman cepat 
menolong anggotanya.

6.3. Mendidik anggota dalam menggunakan uang secara 
bijaksana. Koperasi kredit juga mengajarkan cara menggunakan 
uang secara bijaksana untuk mencegah kecerobohan yang tidak 
disengaja. Untuk itu perlu pengurus lebih dahulu dan anggota-
anggotanya dididik untuk menyusun rencana keuangan jangka 
pendek dan jangka panjang, agar setiap pembelanjaan dilakukan 
secara berencana dan tidak sampai kebobolan.
Menggunakan uang secara bijaksana erat kaitannya 
dengan tabungan. Kalau pemborosan dapat dicegah, maka 
penghematan itu dapat ditabungkan di Koperasi Kredit. Koperasi 
Kredit dalam hal ini harus mendorong anggota-anggotanya 
untuk menabung secara terus menerus, tidak peduli besar 
atau kecil. Kecil-kecil asal dilakukan secara terus menerus, lama 
kelamaan akan mewujudkan jumlah yang besar juga, yang lebih 
penting adalah berkembangnya sikap menghemat dan pada 
gilirannya akan meniadakan kebiasaan memboroskan uang. 
Itulah penggunaan uang secara bijaksana.
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7. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KREDIT INTERNASIONAL

WOCCU menyelenggarakan Forum Koperasi Kredit 
Internasional I pada tanggal 24 Agustus 1984. Forum ini 
dihadiri oleh wakil-wakil negara-negara anggotanya. Dalam 
forum pertama tersebut dirumuskan dan disepakati Prinsip-

prinsip Penyelenggaraan Kopdit. Secara lengkap disajikan di bawah ini :

PERNYATAAN RESMI PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KOPERASI 
KREDIT
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Koperasi Kredit ini ditegakkan atas dasar 
filosofi kerjasama timbal balik dan nilai-nilai sentral yakni kesetaraan, 
keadilan, dan keswadayaan. Dengan menyadari beragam praktek 
pelaksanaan filosofi kopdit di seluruh dunia, dalam nurani prinsip-prinsip 
ini diletakkan konsep pembangunan manusia dan persaudaraan antara 
manusia yang tercermin dalam diri orang-orang yang bekerjasama 
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan 
masyarakatnya. A. STRUKTUR DEMOKRATIS

Keanggotaan di dalam kopdit bersifat sukarela dan terbuka bagi 
semua yang berada dalam ikatan pemersatu/wilayah yang biasa 
mendayagunakan pelayanannya dan mau menerima kewajiban 

yang mesti dipenuhinya.

Para anggota Kopdit mendambakan hak-hak yang sama untuk 
bersuara (satu anggota-satu suara) dan berperan serta di dalam 

pengambilan keputusan-keputusan Kopdit tanpa dipengaruhi 
jumlah tabungan –saham, deposito ataupun volume usahanya. 

Hak suara di dalam Kopdit menunjang organisasi bisa secara 
proporsional atau representatif sejalan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. Kopdit adalah otonom sejauh dalam batas hukum dan 
peraturan yang menyatakan “Credit Union” sebagai suatu koperasi 
yang memberikan pelayanan dan dikontrol oleh para anggotanya. 

Kepengurusan Kopdit yang terpilih adalah para relawan yang 
seharusnya tidak menerima gaji. Namun demikian, Kopdit bisa 
mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pejabat 

berkaitan dengan tugasnya.

Kopdit tidak membeda-bedakan dalam hal suku, kebangsaan, jenis 
kelamin, agama dan politik.

KEANGGOTAAN 
TERBUKA & SUKARELA

TIDAK DISKRIMINATIF

KONTROL SECARA 
DEMOKRATIS
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B. PELAYANAN ANGGOTA
Pelayanan kopdit ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan 

perikehidupan sosial dan seluruh anggotanya.

Mendorong sikap hemat dengan cara menabung dan penyediaan 
pinjaman serta pelayanan lainnya, tingkat suku bunga yang 

layak diberikan atas tabungan – saham dan deposito, atas dasar 
kemampuan kopdit. Hasil lebih (surplus) yang diperoleh dari 

usaha Kopdit setelah penyisihan tingkat cadangan yang sepadan 
dan pembayaran deviden atas modal saham akan menjadi milik 
dan didayagunakan secara bermanfaat kepada seluruh anggota 
tanpa merugikan siapapun di antara anggota. Surplus tersebut 

bisa dibagikan di antara anggota sebanding transaksinya dengan 
Kopdit sebagai bunga atas jasa pinjaman, atau secara langsung 

untuk meningkatkan pelayanan tambahan yang diminta oleh para 
anggota.

Perhatian utama kopdit adalah untuk membangun kekuatan 
finansial, termasuk pembentukan cadangan yang memadai dan 

kontrol internal yang akan memastikan pelayanan yang sinambung 
tiada akhir bagi para anggotanya.

C. TUJUAN SOSIAL
Kopdit secara aktif mengembangkan pendiidkan bagi para anggota, 
pengurus dan karyawan serta masyarakat umum tentang ekonomi, 

sosial, demokrasi dan prinsip-prinsip kerjasama saling membantu 
dalam kopdit. Promosi tentang hemat dan penggunaan pinjaman 

secara bijak serta pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban anggota 
adalah mendasar sekali bagi keseimbangan watak sosial dan ekonomi 

kopdit dalam memenuhi kebutuhan para anggota.

Untuk mewujudkan ketahanan filosofinya dan menggalang 
keberadaan koperasi, Kopdit secara aktif bekerjasama dengan 

Kopdit, koperasi lain dan organisasinya pada tingkat lokal, nasional 
dan internasional dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi 

anggota dan masyarakatnya.

Melanjutkan cita-cita dan keyakinan para perintis koperasi, maka 
Kopdit menjunjung pembangunan manusia dan hubungan sosialnya. 

Visi keadilan sosialnya mencakup luas pada sisi keanggotaan secara 
perseorangan dan kepada masyarakat lebih luas di mana mereka 

berkarya dan bertempat tinggal. Cita-cita Kopdit adalah memberikan 
pelayanan kepada semua; yang membutuhkan dan dapat 

mendayagunakannya. Setiap orang, baik dia seorang anggota atau 
anggota potensial yang adalah bagian dari kepentingan dan perhatian 

Kopdit. Keputusan-keputusan hendaknya diambil dengan penuh 
pertimbangan bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas di dalam 

Koperasi Kredit (Credit Union) dan para anggotanya berada.

PELAYANAN KEPADA 
ANGGOTA

DISTRIBUSI KEPADA 
ANGGOTANYA

MEMBANGUN 
STABILITAS KEUANGAN

PENDIDIKAN YANG 
TERUS MENERUS

KERJA SAMA ANTAR 
KOPERASI

TANGGUNG JAWAB 
SOSIAL
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Koperasi Kredit berkecimpung/
berusaha dalam hal uang saja, 
sebab:

1. Uang adalah alat yang paling 
luwes untuk memenuhi segala jenis 
kebutuhan manusia

2. Uang cukup dicatat dalam 
pembukuan dan mudah dibawa 
tanpa membutuhkan alat angkut 

yang berat

3. Uang adalah sumber modal yang 
dapat dikembangkan kepada usaha-
usaha lain

DASAR-DASAR MANAJEMEN
KOPERASI KREDIT 

(CREDIT UNION)

Diterbitkan oleh:
INDUK KOPERASI KREDIT (INKOPDIT)

CREDIT UNION CENTRAL OF INDONESIA (CUCO INDONESIA)
Jl. Gunung Sahari III No. 11A. Jakarta Pusat 10610

Telp. (021) 4257107; 4256559. Fax. (021) 4245333

Disalin ulang dan ditata letak untuk keperluan terbatas oleh:
Bagian Pendidikan & Pelatihan

PUSAT KOPERASI KREDIT BALI ARTHA GUNA (PUSKOPDITBAG)
Komplek Ruko Dalung Permai Blok A-21, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali

TelP: (0361) 742 9376 & Fax (0361) 437 136

www.puskopditbag.org
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