SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI
GERAKAN KOPERASI DI INGGGRIS
Robert Own dilahirkan pada 1771 dari orang tua miskin ketika berumur 9 tahun ia keluar dari sekolah dan magang pada
seorang pedagang kain. Karena keuletannya dia bisa membeli sebuah pabrik di new Lanark. Robert Own mampu
mengubahmampu menciptakan pemandangan yang bersih dan rumah0rumah buruhnya yang rapih. Robert Own
merupakan pejuang dan pelindung kaum buruh karena anjuran dan tindakannnnya untuik menuruknkan jam kerja dan
penghapusan pemakai an tenaga kerja anakanak-anak di pabrikpabrik-pabrik.
Menganjurkan untuk dibentuknya Village of coorperation atau desa gorong royong, dimana diantaranya ada 800 – 1200
orang yang sebagian besar teridi dari petani dan buruh pabrik bekerja sama dalam suatu kesatuan secara swasembada.
Robert Own gagal dalam mengembangkan citacita-cita “Village of coorperation” dan usaha menciptakan “labour notes” tetapi
masyarakatbmenilai bhawa Own telah berhadil menciptakan iklim kerja sama (cooperationm) di kalangan masyarakat
sebagai pengganti ilim persaingan yang merupakan iklim yang mendominasi era revolusi industri.
Robert Own debih dikenal sebagai pejuang bagi kaum buruh dari pada pendiri gerakan koperasi..
CHARLES HOWARD mendirikan Koperasi ROCHADLE pada tanggal 12 Desember 1844 diilhami dari pemkiriranpemkiriran-pemikiran
Robert Own. Ada 28 beruh yang menjadi anggotanya dengan dipimpin oleh Charles howard.Sebagai bukti adanya
pengaruh dari pandangan Own terhadap koperasi Rochdale adanya surat Chasles kepada Own agar dia datang meninjau
Rochdale dan menyatakan bahwa orangorang-orang sosialis di Rochdale telah berhadil membawa banyak kaum buruh
dangolongan mengengah kepada pemikiran sosialis
Keberhasilan Koperasi rochdale tidak terlepas dari dasardasar-dasar atau azasazas-azas koperasi yang diletakan dan ditanamkan
kepada anggotanya.

Kedelapan azas Rochdale tersebut :
1.Pengendalian
1.
Pengendalian secara demokratis
2.Keanggotaan
2.
Keanggotaan yang terbuka
3.Bungan
3.
Bungan terbatas atas modal
4.Pembagian
4.
Pembagian sisas hasil usaha kepada anggota propposional dengan pembeliaannya
5.Pembayaran
5.
Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan
6.Tidak
6.
Tidak boleh menjual barang
barang--barang palsu dan harus murni
7.Mengadakan
7.
Mengadakan pendidikan bagi anggota
anggota--anggotanya tentang aazas
aazas\\azas koperasi dan perdagangan yang
saling membantu
8.Netral
8.
Netral dalam aliran agama dan politik
politik..
Dengan demikian Koperasi Rochdale mempelopori usaha dan gerakan koperasi di seluruh dunia, seta
berhasil meletakkna dasar
dasar--dasar koperasi yang kuat dan kokoh guna menempatkan harkat dan martabat
manusia di atas modal yang didewa
didewa--dewakan oleh manusia berjiwa kapitalis
kapitalis..

GERAKAN KOPERASI DI JERMAN
Inggris adalah negeri kelahiran koperasi terutama koperasi konsumsi atau koperasi pemakaian, maka Jerman adalah
negeri kelahiran koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit
kredit..
Cita-cita koperasi simpan pinjam/kredit dicetuskan pada pertengahan abad kesembilanbelas, hampir bersamaan waktu
Citapada dua golongan masyarakat Frederich Wilhelm Raiffeisen (1818
1818--1888
1888)) dan Herman Schulze yang lahir di kota Delizsch
dan terkenal dengan nama Herman Schulze Delitzsch adalah penganjur koperasi simpan pinjam yang terkenal di Jerman,
FW Raiffeisen adalah walikota , mula
mula--mula di Flimenfed, kemudian di Wyerburg dan terakhir di Heddesdorf
Heddesdorf.. Tahun 1864 berhasil
mendirikan koperasi simpan pinjam yang diberi nama Darklehkassenverejn
Darklehkassenverejn.. Didirikan koperasi adalaj karena alasan rasa
kemanusiaan.. Mendirikan sebuah perkumpulan bertujuan memberikan bantuan kepada petani
kemanusiaan
petani--petani miskin dan lemah
ekonominya.. Sebanyak 60 orang dermawan bersedia secara bersama
ekonominya
bersama--sama sebagai orang yang memikul tanggungjawab atas
hutang--hutang yang mungkin diperbuat oleh perkumpulan itu
hutang
itu..
Tahun 1855 terdapat tidak lebih 245 buah koperasi simpan pinjam di kalangan petani
petani.. Berkat usaha Raeffeisen koperasi simpan
pinjam terus berkembang
berkembang..
Tahun 1888 tahun wafatnya Raiffesien sudah ada 425 buah perkumpulan koperasi simpan pinjam yang berdiri
berdiri..
Tahun 1891 meninmgkat menjadi 885 buah koperasi
Tahun 1938 mencapai 1800 buah koperasi dengan jumlah anggota sekitar dua juta orang
orang..
Pada dasarnya yang dianjurkan Schulze delitzsch hampir sama dengan dasar
dasar--dasar yang ditanamkan oleh Rochdale Pioners
Pioners..
Anjuran tersebut antara lain : Hanya tenaga serta kesanggupana diri sendiri dan bukan pertolongan atau bantuan dari luar yang
menjadimkunci rahasia untuk mencapai perbaikan nasib
nasib..

GERAKAN KOPERASI DI DENMARK

Perkembangan koperasi di Denmark didahului oleh kebangkitan jiwa para petani
petani..
Tahun 1769 beberapa orang berpandangan luas mendirikan perkumpulan pertanian kerajaan Denmark
Awal abad 19 berhasil mendirikan sperekasse , yakni semacam bank tabungan untuk pertanian
pertanian..
Tahun 1850 ada 37 buah sparekasse
Tahun 1865 meningkat menjadi 76 buah sparekasse
Tahun 1886 menjadi 469 buah sparekasse
Tahun 1852 perkumpulan pertanian kerajaan denmark mengeluarkan surat edaran agar mereka mendirikan perusahaan
susu..
susu
Tahun 1863 perusahaan susu didirikan di Marslev dekat kota Odense
Tanggal 1 Juli 1866 Pastor Hans Christian Sonne (1817
1817--1880
1880)) dengan bantuan Dr F.F. Ulrich berhasil mendirikan koperasi
konsumsi di kalangan kaum buruh di kota Tristel di Jutland
Ada kira
kira--kira 2.000 buah koperasi lokal telah masuk menjadi anggota pusat koperasi pembelian dengan anggota kurang
lebih 40 % atau separuh dari jumlah penduduk Denmark
Tahun 1882 terbentuk koperasi atau perusahaan susu bersama yang pertama atas anjuran perkumpulan pertanian kerajaan
Denmark
Tahun 1890 kurang lebih ada 700 buah koperasi usaha susu
susu..
Selanjtnya di denmark ada sekolah khusus untuk koperasi konsumsi, yakni den danke adelskole di Middelfart
Bapak Moh Hatta memberika julukan kepada Denmark “republika koperatif” meskipun negeri denmark adalah sebuah
kerajaan..
kerajaan
J. W Ames ,S
,S.. Sc,DD memberikan julukan the mecca of the cooperative word” (mekahknya dunia perkoperasian), yang
dinyatakan jelasdalam bukunya “Cooperative Sweden Today”
Today”..
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GERAKAN KOPERASI DI SWEDIA
Gerakan koperasi di Swedia berkembang dan maju dengan mantap , terutama setelah tahun 1899 koperasi
koperasi--koperasi
konsumsi bergabung di dalam sebuah koperasi induk yang disebut kooperativa forbundet
forbundet..
Tahun 1911 kooperative forbundet telah menumbangkan peranan monopoli kartel produsen mentega
mentega..
Tahun 1924 menyingkirkan kartel produsen terigu
Tahun 1932 menghancurkan peranan monopoli kartel minyak nabati dan selanjutnya menyingkirkan peranan monopoli
kartel--kartel yang lain , yaitu kartel produsen sepatu, bola lampu dan lain
kartel
lain--lain
lain..
Pada awalnya kooperative forbundet giat dalam pembagian dan pendistribusian bahan
bahan--bahan pangan, tetapi kemudian
mereka melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi
ekonomi..

GERAKAN KOPERASI DI AMERIKA SERIKAT
Pada hakekatnya koperasi yang berkembang di AS dapat dibagi sbb
sbb::
1.
Koperasi penjualan, yaitu kuperasi yang mendistribusikan segala macam hasil penjualan
2.
Koperasi pembelian , ada dua jenis koperasi pembelian , pertama yang berusaha memperoleh atau membeli benih,
pupuk dan sebagainya untuk menambah dan meningkatkan produksi pertanian. Kedua , koperasi yang
mengusahakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
3.
Koperasi jasa/pelayanan, yaitu koperasi yang melakukan berbagai macam usaha termasuk asuransi, pelayanan
kelistrikan, kesehatan, perumahan, telepon terutama di desa-desa dan sebagainya.
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GERAKAN KOPERASI DI AMERIKA SELATAN, AFRIKA, AUSTRALIA, SELANDIA BARU
Meskipun Negara
Negara--negara Amerika Selatan atau Amerika Latin, rakyat membutuhkan peningkatan taraf hidup dan perbaikan
tingkat kemakmuran, tetapi perkembangan koperasi tidak begitu menonjol
menonjol.. Hal ini disebabkab ada beberapa faktor anatar
lain : kekolotan ,asyarakat, banyaknya rakyat yang masih buta huruf dan kurangnya modal
modal..
Namun beberapa negara di amerika Selatan mulai menggalakkan koperasi . Mereka mulai menunjukka geraka
geraka--kgerakan
kerjasama di bidang ekonomi seperti toko
toko--toko yang menual barang
barang--barang kebutuhan hidup sehari
sehari--hari, perkumpulan
perkumpulan-perkumpulan kredit dan perkumpulan yang mengolah dan menjual hasil
hasil--hasil pertanian
pertanian..
Di Australia dan selandia Baru perkumpulan
perkumpulan--perkumpulan koperasi keadaanyya mirip dengan di Eropa
Eropa.. Koperasi berhasil
meringankan kesukarab
kesukarab--kesukaran serta kesulitan
kesulitan--kesulitan di dalam merintis daerah
daerah--daerah baru
baru..
GERAKAN KOPERASI DI ASIA
Pada bulan Januari 1950 disusun sebuah laporan tentang kemajuan dan perkembangan koperasi di Asia> Laporan ini
menyebutkan bahwa sejumlah perkumpulan koperasi di Asia menibgkat dengan cepat
cepat.. Di India kenaikan lebih dari 40
40%
%
demikian juga di Pakistan
Pakistan.. Di Filipina kenaikannnya 66
66%
%. Di Biema (Myanmar) jumlah koperasi menjadi lima kali lipat dalam
waktu sembilan tahun, sdenag di Cina untuk jangka waktu yang sama empat kali lipat
lipat.. Laporan ini juga menyebutkan
bahwa kebanyakan koperasi di Asia terdiri dari koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit
kredit..
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