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Vila Mutiara Cinere

Dasar Koperasi adalah kerjasama. Yang akan beruntung dengan perpecahan
Koperasi ialah lawannya Perusahaan-perusahaan kapitalis. Yang akan rugi
ialah rakyat juga, Yang akan dimungkinkan kuat atau memperoleh
kekuatan ekonomi dengan jalan berkoperasi. Roboh Koperasi, Roboh pula
Sendi kemakmuran rakyat. [ Mohammad Hatta | Hari Koperasi ke-3, 11 Juli
1954]

Kami masih mengajak warga VMC untuk bergabung menjadi Pendiri
yang diharapkan terdiri dari berbagai RT/Blok yang ada. Calon Anggota
Pendiri akan segera diundang dalam Rapat Pendirian setalah memenuhi
persyaratan umumnya pendirian koperasi (normative), sedangkan
“koperasi” yang telah menjalankan usaha (pra pendirian / belum
didaftarkan sebagai badan hukum) akan otomatis meleburkan diri
(merger) dengan koperasi hasil Rapat Pendirian Koperasi VMC.

Pendirian badan usaha koperasi yang memiliki identitas
ganda - -, yaitu anggota
sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi -

- marilah segera kita wujudkan
bersama ! Bergabunglah bersama kami untuk menjadi
Pendiri !

Dua hal yang patut dicatat dalam berkiprah di dunia
usaha Koperasi, yaitu:

Bahwa Koperasi Vila Mutiara Cinere menanggalkan konsep
“competition” dan sebagai gantinya lebih mengedepankan
konsep “cooperation”.
Bahwa tata-cara dan etika usaha Koperasi Vila Mutiara Cinere
secara keseluruhan didasarkan kepada norma-norma moral
(akhlakul karimah), kebersamaan (mutuality) dan asas
kekeluargaan (brotherhood/ukhuwah).

the dual identity of the member

user own oriented firm
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eberadaan Koperasi di dunia usaha, bersama usaha kecil menengah
lainnya, telah terbukti memberi konstribusi yang tidak kecil kepada
masyarakat. Para pelaku usaha kecil & menengah telah mendapatkan

manfaat dari keikutsertaannya dalam wadah kopersi, baik dalam
permodalan maupun pengembangan pasar. Begitu pula para
konsumen yang telah menggabungkan diri dalam koperasi
pun mendapat manfaat. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa
beberapa koperasi tidak berjalan dengan baik karena salah
mengelola dan tidak pahamnya anggota terhadap prinsip
koperasi.

Ide pembentukan badan usaha Koperasi di Perumahan Vila
Mutiara Cinere sebenarnya telah lama tercetus. Dari mailing
list, wacana di RT/RW, dan Masjid Al Makmur kemudian
terbentuk inisiator pendiri yang hingga kini terus berkembang. Diskusi,
dialog dan curah pendapat 16 November 2008 di masjidAl Makmur, kemudian
mengikuti pelatihan dasar koperasi dan symposium yang diselenggarakan
Dinas Koperasi Depok mendorong inisiator pendirian koperasi untuk
“bergerilya” melaksanakan sosialisasi ke warga VMC di sela-sela aktivitas
rutinnya.

Saat ini inisaiator pendiri telah membentuk “contoh kecil” bentuk usaha
yang dijalankan, dengan maksud agar masyarakat termotivasi untuk
bergabung. Pencatatan sebagai badan usaha koperasi tentu saja akan
dilaksanakan pada saat telah terorganisirnya pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup
anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

ALAMAT SEKRETARIAT PEMBENTUKAN:
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TUGAS POKOK KOPERASI
Adalah menunjang kepentingan ekonomi
anggotanya dalam rangka memajukan
kesejahteraan anggotanya (promotion of the
members welfare)

PRINSIP-PRINSIP
KOPERASI

Kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan
secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan
perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.
Maka koperasi sangat tepat menjadi sarana untuk membangkitkan
anggotanya dengan kekuatannya sendiri - -

Anggota adalah pemilik, pengguna, pengembang yang aktif. Saham
yang mereka miliki bukan untuk mendominasi, mengeksploitasi dan
memonopoli yang biasa dilakukan orang-orang kapitalis.

self empowering

BUNG HATTA:

Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar
atau nonpasar dalam masyarakat tradisional.
Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help
lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil
untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi
harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara
menerapkan prinsip efisiensi.

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup,
tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota,
walaupun dengan maksud untuk menarik mereka
menjadi anggota koperasi, setelah merasakan
manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem
koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak
ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas
(kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama

Koperasi kelompok Han di Jepang, awalnya merupakan suatu kelompok kecil
yang terdiri dari sekitar sepuluh ibu rumah tangga. Mereka berhasil mengelola
kebutuhan konsumsinya dengan baik. Pada 1982 secara keseluruhan penjualan
ritel turun 1,5% di Jepang, indeks harga konsumen naik 2,7%, jaringan toserba
meningkatkan penjualan mereka sebesar 5-6%. Namun koperasi konsumsi
berhasil meningkatkan penjualannya sebesar 9,1%. Penelitian yang lebih
mendalam menunjukkan kenaikkan tersebut sebagian besar disumbangkan
oleh koperasi konsumsi yang mempunyai Klub Belanja.

Kelompok Han dan Klub Belanja di Jepang merupakan contoh bagaimana
koperasi dapat mengeksplorasi dengan baik keunggulan komparatip mereka.
Anggota, pengurus dan manajemen menyadari betul keunggulan mereka jika
mereka dapat meningkatkan daya beli (purchasing power) melalui
peningkatan partisipasi anggota, baik dalam bertransaksi maupun dalam
perbaikan manajemen. Pemesanan dimuka, penggabungan pesanan, sistem
prabayar merupakan paradigma baru yang dihasilkan dari eksplorasi
keunggulan komparatif yang dimiliki koperasi. Dengan demikian mereka telah
berhasil dengan baik mengeksploitasi pasar kaptip (captive market) yang
sebenarnya dimiliki oleh setiap koperasi.
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Daigram diatas hanyalah ilustrasi, struktur dan bentuk koperasi yang
terdapat dalam AD/ART akan ditetapkan dalam RAPAT PENDIRIAN

SYARAT PENDIRI

1. MEMBAYAR IURAN POKOK RP. 150.000,- TUNAI

2. MEMBAYAR IURAN WAJIB PER BULAN RP. 25.000,-

3. MENGISI FORMULIR PERNYATAAN MENJADI PENDIRI

4. PERSYARATAN LAIN YANG DITETAPKAN DALAM RAPAT

PEMBENTUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGAN PERKOPERASIAN YANG

BERLAKU

SYARAT ANGGOTA

1. MEMBAYAR IURAN POKOK RP. 150.000,- DAPAT DIANGSUR

MAKSIMAL 5 KALI

2. MEMBAYAR IURAN WAJIB PER BULAN RP. 25.000,-

3. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

4. PERSYARATAN LAIN YANG DITETAPKAN DALAM RAPAT

PEMBENTUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGAN PERKOPERASIAN YANG

BERLAKU

DI SETIAP RT/BLOK DAPAT DIBENTUK
KELOMPOK ANGGOTA YANG DIANGKAT

OLEH PENGURUS KOPERASI

UNTUK MENJADI PENDIRI/ANGGOTA HUB:
ZULKARNAIN (021 91609389); M. KAPRAWI (081511253845)

BASUKI RACHMAD (021 99444127) ALAM FIRDAUS (0813 80682954)
e-mail INISIATOR/PENDIRI KOPERASI : kop_vmc@yahoo.co.id


