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KATA PENGANTAR 

 

Pada tanggal 28 Mei 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi 

atas perkara nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah 

Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang sebenarnya telah dicabut 

oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian). Namun demikian, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak memadai untuk 

digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi sehingga 

perlu disusun undang-undang baru sebagai penggantinya. 

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk 

merumuskan permasalahan yang terkait dengan perkoperasian di 

Indonesia; pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridisnya; dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan sebagai 

upaya untuk menjadikan koperasi Indonesia sebagai koperasi 

yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh dengan berdasarkan pada 

prinsip dan jatidiri koperasi. Kegunan Naskah Akademik ini 

adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan 

RUU tentang Perkoperasian. 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 

Perkoperasian ini disusun sebagai bahan pembentukan RUU 

tentang Perkoperasian yang akan menggantikan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sesuai dengan Pasal 

43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan 

rancangan undang-undang harus disertai Naskah Akademik. 

Naskah Akademik ini disusun oleh Tim yang terdiri dari 

pembina koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM, Dewan 

Koperasi Indonesia, pakar ekonomi koperasi, pakar ekonomi 

keuangan, pakar akuntansi, dan pakar hukum. Naskah Akademik 

ini disusun untuk memenuhi persyaratan pembahasan suatu 

rancangan undang-undang sebagaimana  diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Naskah Akademik ini juga telah selesai 

melalui proses penyelarasan Naskah Akademik di Kementerian 

Hukum dan HAM sebagaimana amanat dalam pasal 9 Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Penyusunan Naskah Akademik RUU Perkoperasian ini telah 

diupayakan secara maksimal agar menjadi Naskah Akademik yang 

sempurna dan lengkap, namun demikian jika ditemukan 

kekurangannya, mohon untuk dimaklumi.  

 

    Jakarta,    03    Juli 2015 

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 

 

         

      

PROF. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus 

dapat tercermin dalam undang-undang yang dibentuk di dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini 

harus diwujudkan sebagai norma hukum yang merupakan 

penghayatan dan pengamalan nilai keadilan, demokrasi , 

ketertiban dan kesejahteraan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, 

secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia 

harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini 

mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh supreme being. Sila ke-

dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga 

Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan hukum 

yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila 

ke-empat, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan kerakyatan untuk 

mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima 

harus pula menjadi dasar pengaturan  demi mencapai keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pengaturan kegiatan dan tujuan perkoperasian 

Indonesiadidasari pada Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraaan umum. Dalam landasan filosofis, diyakini bahwa 

penentu keberhasilan Koperasi Indonesia tidak didasarkan pada 

modal namun ditentukan oleh manusia sebagai penentu, 

berorientasi pada kesejahteraaan sosial, kerja sama dan sinergi, 
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bukan bersandar pada mekanisme pasar bebas. KoperasiIndonesia 

harus mengabdi pada kepentingan bersama/kebutuhan bersama 

dalam jalinan kerja sama untuk mewujudkan kepentingan 

bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

Secara Ideologis, KoperasiIndonesia memiliki  landasan 

tatanan sosial yang berperikemanusiaan dan berkeadilan yang 

diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan 

demokratis dan partisipatif. Prinsip demokrasi dalam Koperasi 

mensyaratkan prioritas manfaat Koperasi yang ditekankan kepada  

kepentingan bersama daripada kepentingan individu yang 

didasarkan nilai investasi yang dilakukan individu anggota kepada 

Koperasinya. Hal ini selaras dengan dasar hukum utama 

demokrasi ekonomi di Indonesia yaitu Pasal 33 UUD NRI Tahun 

1945 yang  mengamanatkan bahwa produksi dikerjakan oleh 

semua, dan untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan 

anggota-anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya 

adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang 

diutamakan, bukan kemakmuran perorangan.  

Lebih jauh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asaskekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut menjadi ruh bagi 

penyelenggaraan kegiatan perekonomian. Dengan mendasarkan 

pada asas tersebut maka seluruh kegiatan perekonomian harus 

sesuai dengan asas kekeluargaan. 

Asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam perekonomian 

bermakna bahwa perekonomian diselenggarakan selayaknya 

hubungan saudara. Perekonomian diselenggarakan dengan tolong 

menolong dengan bertujuan sejahtera bersama. Lebih lanjut dapat 

diuraikan bahwa kegiatan saling  menolong , mengutamakan  
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kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri atau golongan 

sendiri, serta menentang segala paham yang berbau 

individualisme dan kapitalisme adalah landasan bagi upaya 

memperkokoh perekonomian rakyat dan memperkuat ketahanan 

perekonomian nasional. Hubungan perekonomian yang demikian 

diharapkan cepat membawa kesejahteraan bagi seluruh warga 

Negara. Menurut Mohammad Hatta, bangun perekonomian yang 

demikian adalah Koperasi.  

Sebagai salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat 

Pasal 33 UUD 1945 Koperasi harus dikembangkan dan 

diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan 

mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun 

demikian, dalam praktek penyelenggaraanya masih banyak 

koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas, 

bahkan banyak yang hanya sekedar memburu fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintah. 

Permasalahan koperasi yang terjadi di masyarakat tersebut 

tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang 

perkoperasian yang masih terbatas dan belum tersedianya 

informasi yang tepat mengenai perkoperasian di Indonesia untuk 

diakses oleh masyarakat. Saat ini pendidikan koperasi yang 

pernah dikembangkan diberbagai tingkatan sekolah, banyak yang 

ditinggalkan dan diganti dengan pelajaran lain yang dianggap lebih 

penting dari pelajaran koperasi sementara itu jumlah Penyuluh 

Koperasi Lapangan (PKL) sebagai ujung tombak pencerdasan 

koperasi di masyarakat masih sangat terbatas dan belum 

dikembangkan secara melembaga untuk memberikan pendidikan 

dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu belum 
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maksimalnya koperasi yang ada melaksanakan pendidikan untuk 

anggotanya sebagai salah satu prinsip koperasi. 

Munculnya berita negative di media juga mempunyai dampak 

yang negative bagi masyarakat terhadap keberadaan koperasi. 

Kepercayaan lembaga keuangan perbankan terhadap koperasi 

masih terbatas, begitu juga terhadap akses pada sumberdaya 

produktif lainnya, termasuk dari lembaga lembaga Pemerintah. 

Permasalahan sosiologis di masyarakat tersebut masih harus 

ditambah dengan permasalahan internal dalam pengurusan 

koperasi. Dalam proses pembinaan ditemukan beberapa 

permasalahan dalam Koperasi, antara lain : 

1. Belum semua Koperasi menyusun dokumen Rencana 

Strategis yang merupakan pedoman penyelenggaraan  

kegiatan perkoperasian oleh Manajemen Koperasi, banyak 

koperasi yang dikelola tidak sesuai dengan prinsip dan nilai 

koperasi sehingga menimbulkan malpraktek yang merugikan 

anggota maupun masyarakat; 

2. Belum paham sebagai pemilik badan hukum dan arti ekuitas. 

3. Potensi anggota koperasi belum dimanfaatkan sebagai 

sumber kekuatan koperasi, baik sebagai sumber kekuatan 

modal maupun dalam pengembangan usahanya, bahkan 

masih banyak koperasi yang anggotanya tidak berpartisipasi 

secara aktif; 

4. Ketergantungan koperasi terhadap dominasi pengurus masih 

banyak terjadi, bahkan pengawas koperasi masih banyak 

yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 

kewenangannya; 

5. Pendidikan anggota dan kerjasama antar koperasi yang 

merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip 

koperasi tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya, 
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sehingga partisipasi anggota sangat rendah dan usaha 

koperasi tidak dapat dikembangkan secara optimal. 

 

Di masa ini, Koperasi dihadapkan pada tekanan untuk 

melaksanakan penyelenggaraan perkoperasian berdasarkan logika 

investasi yang rasional, system dan prosedur pengelolaaan yang 

lebih efisien. Koperasi yang tidak menghasilkan nilai tambah 

ekonomi yang memadai tidak akan dapat bertahan dan 

melanjutkan kegiatan usahanya.   

Dalam kaitan permasalahan sosiologis diatas Pemerintah telah 

melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi melalui 

Peraturan Perundangan Perkoperasian.  Pada saat ini berlaku 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

sebagai payung hukum dalam pengembangan koperasi yang 

diberlakukan kembali berdasarkan keputusan Mahkamah 

Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012  tentang Perkoperasian. Undang-Undang tersebut dibatalkan 

karena membawa perubahan mendasar pada Koperasi yang 

menyebabkan Koperasi sudah tidak lagi menganut prinsip asas 

kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 

NRI 1945.  

Pemberlakukan kembali  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan 

permasalahan regulasi Koperasi karena sebagai infrastruktur 

transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum 

mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya 

dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha. Undang-

Undang tersebut belum mengatur: 
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1. Koperasi sebagai badan hukum belum diatur pembuatan akta 

pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh 

notaris; 

2. Mempertegas peran dan fungsi Rapat Anggota, Pengurus dan 

Pengawas sebagai perangkat Organisasi Koperasi; 

3. Belum tegas dalam memperlakukan ekuitas/modal sendiri; 

4. Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan, lembaga 

pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin 

Simpanan; 

5. Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah belum 

diakomodasikan pengaturannya; 

6. Sanksi terkait pelanggaran implementasi undang-undang 

tersebut oleh Pengurus/Pengelola Koperasi; 

7. Fungsi anggota sebagai pemilik kurang kuat. 

 

Atas pertimbangan itu tetap perlu menyusun Undang-Undang 

baru yang  menekankan pada pengertian perkoperasian dalam 

kaitan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945 dan skenario 

pengembangannya dalam lingkungan bisnis global yang 

keseluruhannya bermuara pada perwujudan tujuan bernegara 

dengan semangat modal sosial. 

  

B. Identifikasi Masalah. 

Pengidentifikasian masalah penyelenggaraan koperasiagar 

lebih berdayaguna di masa yang akan datang adalah: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

perkoperasian yang  menghambat perwujudan demokrasi 

ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia? 

2. Mengapa diperlukan UU Perkoperasianbaru sebagai dasar 

pemecahan masalah tersebut? 
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3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan filosofis, 

sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok 

pengaturan UU tentang Perkoperasian? 

4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam UU 

tentang Perkoperasian? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik. 

Tujuan Penyusunan Naskah akademik: 

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan perkoperasian yang  menghambat 

perwujudan demokrasi ekonomi dan keadilan social bagi 

masyarakat Indonesia. 

2. Merumuskan  mengapa  pengaturan  kegiatan perkoperasian 

harus berbentuk Undang-Undang. 

3. Merumuskan aspek apa saja yang menjadi pertimbangan 

filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok 

pokok pengaturan perkoperasian. 

4. Merumuskan  Sasaran yang ingin diwujudkan dan , ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan 

perkoperasian. 

 

D.  Metode   

1. Tipe penelitian 

Penelitian terhadap permasalahan koperasimerupakan 

penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi 

pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan 

Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil 

penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini 
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dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion), dan rapat 

dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan 

analisis. 

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini  

diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud dalam 

bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” terdapat beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu 

pendekatan undang-undang  (statute approach),  pendekatan 

kasus (caseapproach), pendekatan historis (historical approach), 

pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach.)1. 

Dalam konteks penelitian ini, Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-

undangan (regeling) dan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang 

bersangkut paut dengan Perkoperasian2. Terkait hal ini dilakukan 

kajian terhadap ratio legis pembentukan suatu undang-undang. 

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara 

substanstifpengaturan dan pelaksanaan Koperasi di negara 

Indonesia dengan pengaturan internasional mengenai Koperasi. 

 

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya 

a. Penelitian Kepustakaan 

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan 

dilakukandengan menggunakan studi dokumen, yang sumber 

datanya diperoleh dari: 

1) Bahan hukum primer:  

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 

1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen 

hukum lainnya yang berkaitan dengan Koperasi. Peraturan 
                                                           

1
 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta, Edisi I,  hlm. 93-94 

2
 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391.   
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perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai 

berikut: 

a) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. UU Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

c) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah; 

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; 

f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah; 

g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan; 

i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro; 

j) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian; 

k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan 

l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan. 

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, 

dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan 
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penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai 

media. 

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti 

kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang 

dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. 

b. Penelitian Lapangan  

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian 

lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya 

(data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara 

terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan 

representatif.  

 

3. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan 

hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai 

dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian 

dilakukan content analysis secara sistematis terhadap 

dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan 

informasi narasumber, sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang diajukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian terhadap Teori 

Secara definisi, Koperasi menurut International Co-operative 

Alliance(ICA) adalah “perkumpulan otonom dari orang-orang yang 

bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan 

dan aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui 

perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan 

secara demokratis”. Definisi tersebut merupakan hasil Kongres lCA 

ke 100 di Manchester 23 September1995.3 

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak 

internasional diberikan oleh International Labour organization (ILO) 

sebagai berikut “Cooperative defined as an association of persons 

usually of limited means, who have voluntarily joined together to 

achieve a common economic end through the formation of a 

democratically controlled business organization, making equitable 

contribution to the capital required and accepting a fair share of risk 

and benefits of undertaking”.Eksistensi Koperasi menurut ILO 

mensyaratkan terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, 

yaitu: pertama,Koperasi adalah perkumpulan orang-orang; kedua, 

penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; ketiga, 

terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai; keempat, koperasi 

berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara 

demokratis; kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal 

yang dibutuhkan; dan keenam, Anggota koperasi menerima risiko 

dan manfaat secara seimbang. 

Muh. Hatta mendefinisikan Koperasi sebagai “usaha bersama 

untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

                                                           
3
http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles, diakses tanggal 15 

April 2015. 

http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong 

oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang 

buat semua dan semua buat seorang”. Sehingga koperasi 

dipersyaratkan memenuhi dua tiang koperasi yaitu solidaritas 

(semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan 

harga diri sendiri alias sadar diri). 

Sadar diri ini adalah suatu sifat, karakter kukuh yang tidak 

boleh dikacaukan artinya dengan individualisme, paham yang 

mendahulukan hak orang-seorang dari pada hak masyarakat. 

Individualisme menuntut kemerdekaan orang-seorang bertindak 

untuk mencapai keperluan hidupnya. la tak mau orang-seorang 

diikat oleh masyarakat. Tetapi individualitas adalah sifat pada 

orang-seorang yang menandakan kehalusan budi beserta dengan 

keteguhan wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan 

memandang akan dia, sadar bukan terhadap dirinya saja tetapi 

juga terhadap lingkungan dan negaranya. Kedua-duanya itu, 

solidaritas dan individualitas, mesti ada pada koperasi. Koperasi 

yang cocok dengan ukuran cita-citanya, mestilah berdiri pada 

tiang yang dua itu. Apabila kurang salah sebuah, koperasi itu 

kurang baik jalannya. 

Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa 

Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong 

Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga 

menganut prinsip tolong-menolong. Koperasi juga bisa mendidik 

toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, 

kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat 

demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung Hatta 

mengatakan, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada 

kekuatan sendiri. Setidaknya, semangat “self help” ini dibutuhkan 
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untuk memberantas penyakit “inferiority complex” warisan 

kolonialisme. 

Konsepsi koperasi selaras dengan prinsip kehidupan ekonomi 

bangsa Indonesia. Prinsip ekonomi yang mengedepankan 

kekeluargaan dan kegotong-royongan, serta demokrasi ekonomi 

yang kemudian dengan ekonomi kerakyatan.Ekonomi kerakyatan 

adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas 

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan 

menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. 

Indonesia lebih diterapkan untuk menjauhi penerapan ekonomi 

kapitalis dan lebih cenderung untuk mendekati ekonomi 

kerakyatan (kelembagaan). Hal ini didasari karena ilmu ekonomi 

kerakyatan (kelembagaan) jauh dianggap lebih mampu 

menganalisis permasalahan yang dihadapi koperasi Indonesia.4 

Perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dengan 

ekonomi kerakyatan adalah pada penekanan fokus usahanya. 

Menurut Mubiyarto, Ekonomi kapitalis menekankan pada upaya 

produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sekarang. Sedangkan pada ekonomi kerakyatan, lebih 

ditekankan pada strategi reproduksi masyarakat, yaitu bagaimana 

seluruh masyarakat dapat saling bekerja sama dengan tujuan agar 

dapat bertahan hidup secara berkelanjutan. Dalam ekonomi 

kerakyatan, hal yang menjadi fokus permasalahannya tidak hanya 

pada aspek materil saja, tetapi juga menyangkut tiga hal, yakni: 

Masalah-masalah sosial (yang mendesak), Peranan dan tempat 

kehidupan ekonomi dalam masyarakat (economy and society), dan 

Stratifikasi sosial dan kekuasaan.5 

                                                           
4
Mubyarto. Ilmu Koperasi adalah Ilmu Sosial Ekonomii. Yogyakarta: Universitas Gadjah 

Mada. 2003. Makalah dapat diakses dengan alamat http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
5
idem 

http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/
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Ekonomi Indonesia yang harus berbasis pada rakyat, dapat 

dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis 

besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut: 

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses 

pembentukan produksi nasional dalam perekonomian 

kerakyatan.  

2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut 

menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka 

ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap 

anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. 

Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau 

demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem 

jaminan sosial bagi setiap warga negara di Indonesia. 

3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil 

produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan 

atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam 

rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota 

masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan 

ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar 

menjadi subjek kegiatan ekonomi. 

 

Tugas besar koperasi dalam perekonomian Indonesia 

menurut Mohammad Hatta yaitu: Tugas pertama adalah 

memperbanyak produksi terutama bahan-bahan pokok, 

pertukaran dan barang kerajinan yang diperlukan sehari-hari oleh 

rakyat. Koperasi harus terus berupaya agar Indonesia tidak lagi 

mengimpor bahan-bahan pokok, terutama beras. Bukti 

mendatangkan beras dari luar negeri saja adalah suatu 

penghinaan bagi bangsa kita yang menduduki tanah air yang 

begitu luas dan suburnya. 
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Tugas kedua adalah memperbaiki kualitas barang yang 

dihasilkan rakyat. Salah satu kelemahan produksi barang di 

Indonesia adalah bentuknya yang masih sangat mentah dan 

kualitasnya buruk. Contohnya saja getah di Jambi dihargai sangat 

rendah di pasar, namun ketika digiling di Singapura harganya 

naik tiga kali lipat. Peran inilah yang harus diambil alih oleh 

koperasi. 

Tugas ketiga adalah memperbaiki distribusi barang kepada 

rakyat. Tugas ini akan sangat baik apabila dikerjakan koperasi 

dibandingkan dengan pengempul ulung atau swasta kapitalis. 

Karena koperasi bekerja dengan asas kebersamaan, sedangkan 

kapitalis berkerja atas keuntungan. Sehingga pengelolaan 

distribusi oleh swasta kapitalis sangat rentan akan permainan 

harga, penimbunan, dan lainnya. 

Tugas keempat adalah memperbaiki harga yang 

menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat yang kekurangan 

kemakmuran akan merasa beruntung apabila harga barang dapat 

terkendali, tidak melonjak tinggi. Perbaikan harga ini harus 

dilakukan oleh koperasi, karena di tangan pedagang harga barang 

dapat dijual semahal-mahalnya. 

Tugas kelima adalah menyingkirkan penghisapan dari lintah 

darat. Mulai dari daerah pedesaan hingga perkotaan, cukup 

banyak kreditur yang kerap memeras dana masyarakat dari 

piutangnya. Kondisi ini harus diselesaikan koperasi dengan 

memaksimalkan peran koperasi simpan pinjam. 

Tugas keenam adalah menghimpun modal atau dana 

masyarakat. Masyarakat Indonesia secara individu hanya memiliki 

modal sedikit sekali dan sangat berbanding terbalik dengan modal 

dari private sector. Oleh karena itu penghimpunan dana oleh 
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koperasi haruslah dimaksimalkan, agar modal-modal yang 

dihimpun dapat menjadi besar. 

Tugas ketujuh dan terakhir adalah memelihara lumbung padi 

atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali 

lumbung desa. Sistem lumbung padi haruslah terus diperbaharui 

sesuai dengan tuntutan masa. Lumbung itu harus menjadi alat 

untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi sepanjang masa dan 

juga menjadi alat penyeimbang harga padi. Sehingga harga padi 

dapat terus proporsional, tidak anjlok saat panen dan melonjak 

saat paceklik. 

Dengan demikian unsur utama terbentuknya koperasi 

sebagai wadah ekonomi meliputi:  

1. Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama 

memiliki "kepentingan bersama";  

2. Sekelompok anggota tersebut sering bertemu secara rutin 

(sukarela dan terbuka); 

3. Sekelompok anggota tersebut bersepakat untuk bersama-

sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama-

sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam 

semangat kebersamaan dan kekeluargaan.  

4. Koperasi sebagai wadah usaha "dimiliki bersama" oleh 

seluruh anggotanya berdasarkan kesamaan harkat dan 

martabat sebagai sesama manusia;  

5. Pedoman usaha koperasi adalah bahwa anggota koperasi 

merupakan pelanggan dan pemilik sekaligus. Berbeda dengan 

PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak 

berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang 

dapat diberi nama (didaftarkan sebagai) Koperasi.  

6. Pembentukan Koperasi melalui proses "bottom up" atau dari 

bawah ke atas, bukan "top down" atau dari atas ke bawah. 
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Jadi "boss" dari koperasi adalah para anggota koperasi, 

bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai 

pembina.  

7. Koperasi tidak bertujuan meneari laba (profit) karena koperasi 

memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak 

relevan kalau koperasi meneari laba dari para anggotanya 

sendiri.  

8. Landasan mental koperasi adalah "kesadaran 

berpribadi"/individualitas dan "kesetiakawanan"/kolektivitas.  

9. Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial 

yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar sehingga 

terbentuk sinergis yang tangguh.6 

 

Kehidupan perkoperasian yang syarat dengan konsep 

kekeluargaan memiliki pola yang sama dengan kehidupan sebuah 

keluarga. Berdasarkan perspektif ini Koperasi dipandang sebagai 

sebuah keluarga  dimana setiap individu memiliki fungsi dan 

peran masing-masing. Keluarga menurut sejumlah ahli adalah 

sebagai unit social  ekonomi terkecil dalam masyarakat yang 

merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan 

kelompok primer  yang terdiri dari dua atau lebih orang yang 

mempunyai jaringan interaksi interpersonal. keluarga juga 

diartikan sebagai suatu abstraksi dari ideologi yang memiliki citra 

romantis, suatu proses, sebagai satuan perlakukan intervensi, 

sebagai suatu jaringan dan tujuan/peristirahatan akhir. Lebih 

jauh, Frederick Engels dalam bukunya The Origin of the Family, 

Private Property, and the State, yang mewakili pandangan radikal 

menjabarkan keluarga mempunyai hubungan antara struktur 

social ekonomi masyarakat dengan bentuk dan isi dari keluarga 

                                                           
6Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Jakarta : 

Penerbit Yayasan Hatta, 2010). Hlm. 99-101 
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yang didasarkan pada sistem patriarkhi (Ihromi 1999). Sebagai 

unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi 

agama, psikologi, makan dan minum, dan  sebagainya. 

Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga 

yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan fisik dan mental yang  layak, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan  

seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungannya.  

Konsep Ekologi manusia menyangkut saling ketergantungan 

antara manusia dengan lingkungan, baik sumberdaya alam 

maupun sumberdaya buatan. Pendekatan ekologi atau ekosistem 

menyangkut hubungan interdependensi antara manusia dan 

lingkungan di sekitarnya  sesuai dengan aturan norma kultural 

yang dianut. Konsep ekologi manusia jugadikaitkan dengan 

pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan 

sangat bergantung pada faktor manusianya yaitu seluruh 

penduduk dan sumberdaya alam yang dimiliki serta penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaidah ekologi menetapkan 

adanya ketahanan/ketegaran (resilience) suatu sistem yang 

dipengaruhi oleh dukungan yang serasi dari seluruh subsistem 

(Soerjani2000).  

Mengingat manusia adalah makhluk sosial, dan keluarga 

merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan 

antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan  lingkungan 

di sekitarnya, maka keluarga tidak dapat berdiri sendiri. Keluarga 

sangat tergantung  dengan lingkungan di sekitarnya (baik 
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lingkungan mikro, meso, ekso dan makro) dan keluargjuga 

mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, 

meso, ekso dan makro). 

Koperasi adalah organisasi dibentuk oleh kelompok-kelompok 

orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas 

untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. 

Koperasi sebagai organisasi yang otonom yang berada dalam 

lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang 

memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang 

merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan 

tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi, yang 

dilaksanakan secara bersama(Hanel,1989 : 30). Dalam hal 

melakukan aktivitas ekonomi tersebut, koperasi tidak lepas dari 

interaksi dengan pihak lain di luar koperasi.  

Setiap interaksi ekonomi akan melahirkan para pemangku 

kepentingan (Stakeholder). Menurut teori stakeholderkoperasi 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

pemilik koperasi yaitu para anggota koperasi  itu sendiri namun 

diharapkan juga mampu memberikan manfaat dan melindungi 

kepentingan para pemangku kepentingan selain anggota, calon 

anggota, yang sekaligus bertindak sebagai pemilik koperasi dan 

konsumen barang atau jasa yang dihasilkan koperasi. Makna ini 

dilandasi oleh kesadaran bahwa untuk mencapai tujuannya 

koperasi tidak saja memerlukan dukungan anggota koperasi 

namun juga memerlukan dukungan pemasok, kreditor, karyawan, 

pemerintah, kelompok masyarakat tertentu yang terkait sektor 

ekonomi yang dimasukinya. 

Pertukaran masukan/input produksi dan pertukaran 

keluaran hasil produksi koperasi dilakukan dengan 

mengikutsertakan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 
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Dengan demikian, keberadaan suatu koperasi sangat dipengaruhi 

oleh dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan 

(stakeholder) koperasi tersebut7 sehingga mampu melaksanakan 

kegiatan perkoperasian secara berkelanjutan dan mewujudkan 

tujuan koperasi. Pemangku kepentingan (stakeholder) pada 

dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan koperasi.  

Kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan untuk 

membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan 

tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, 

kemampuan untuk mengatur koperasi, atau kemampuan untuk 

mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan 

koperasi. Oleh karena pemangku kepentingan/stakeholder 

mempengaruhi pencapaian koperasi melalui pengendalian sumber 

daya operasi yang penting bagi koperasi, maka koperasi akan 

bereaksi dengan cara-cara memuaskan keinginan stakeholder agar 

dapat melanjutkan kegiatannya secara berkelanjutan. Para 

pemangku kepentingan koperasi antara lain adalah karyawan, 

anggota dan pemasok.  

Stakeholder dapat berasal dari lingkungansendiri maupun 

luar yang berpotensi memiliki hubungan transaksi baik bersifat 

langsung maupun tidak langsung dengan koperasi. Dengan 

demikian, secara rinci stakeholder merupakan pihak sendiri 

maupun luar, seperti: pemerintah, sesama koperasi, masyarakat 

sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar koperasi (LSM 

dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja 

koperasi, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaanya 

                                                           
7
Ghozali, A Charir, Intellectual Capital, dan Kinerja Perusahaan: Suatu Analisis dengan 

Pendekatan Least Squarei, IUlum,  2008 
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sangat mempengaruhi dan dipengaruhi koperasi. 

Batasanpemangku kepentingannya/stakeholder tersebut di atas 

mengisyaratkan bahwa koperasi hendaknya memperhatikan 

stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi baik secara langsung mapun tidak langsung atas 

aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan koperasi. 

 Jika koperasi tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak 

mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi 

legitimasikoperasi untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan 

efisien. Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, 

koperasi tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial 

sekitarnya. Koperasi perlu menjaga legitimasi koperasi melalui 

pemenuhan kebutuhan secara memadai, serta mendudukannya 

dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan koperasi,  

untuk dapat mendukung dalam pencapaian tujuan koperasi, 

melalui stabilitas usaha dan jaminan8.  

Esensi teori stakeholder tersebut di atas dapat dihubungkan 

dengan/ interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan 

bahwa koperasi hendaknya mengurangi kesenjangan harapan 

masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi 

(pengakuan) masyarakat. Pengakuan masyarakat akan bermanfaat 

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang penting bagi 

perkembangan koperasi di kemudian hari. Untuk itu, koperasi 

hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menjaga 

keseimbangan antara pola orientasi (tujuan) yang semula semata-

mata diukur denganindikator keuangan dan ekonomi dan yang 

cenderung berorientasi hanya pada kebutuhan serta kepentingan 

anggota yang berperan sebagai pemilik koperasi dan pengguna 

layanan koperasi (shareholdersorientation) ) denganpola 

                                                           
8
Adam C. II, 2002 dalam Nor Hadi.” Corporate Social Responsibility  (CSR)”. Edisi 1. 

Jakarta: Graha Ilmu, 2011. Hal 94-95 
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yangmemperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan 

keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (social 

orientation). Rosenfeld (1984) mengatakan bahwa interrelasi dan 

interdependensi antara koperasi dengan pemangku 

kepentingan/stakeholder, dan antara stakeholder dengan 

stakeholder melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing kepada 

para pihak yang terlibat dalam interaksi sejalan dengan pendapat 

DM Rousseau (1998) bahwa alam memberikan keteraturan. Hal ini 

memungkinkan untuk terbentuknya koperasi yang berbadan 

hukum (rechtspersoon). 

Konsepsi badan hukum (rechtspersoon) bermula dari 

pandangan bahwa manusia sebagai pembawa hak (natuurlijk 

persoon), di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-

perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat 

memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu 

dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas 

hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan 

menggugat di muka Hakim.Badan-badan atau perkumpulan 

tersebut dinamakan Badan hukum (rechtspersoon) yang berarti 

orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.9Jadi, ada suatu 

bentuk hukum (rechtsfiguur) yaitu badan hukum (rechtspersoon) 

yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan 

dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya kegiatan 

koperasi yang berbadan hukum. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa 

perundang-undangan mengakuiadanya subyek hukum lain (badan 

hukum) selain manusia untuk melakukan perbuatan hukum. 

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis yang diakui 

                                                           
9CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 

hlm 216. 
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keberadaanya di dalam lalu lintas hukum.Friedrich Carl von 

Savigny dalam “System des heutigen romischen Rechts”, 

sebagaimana dikutip oleh R. Ali Ridho10 berpendapat, bahwa 

badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Secara 

alamiah hanya manusia sebagai subyek hukum yang dapat 

bertindak di dalam lalu  lintas hukum. Badan hukum sebenarnya 

adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi 

diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya 

sama dengan manusia. Terbentuknya kebadan-hukuman 

(rechtspersoonlijkheid)11 adalah pertama-tama terdorong bahwa 

manusia di dalam hubungan hukum privat tidak hanya 

berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan 

kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan, yakni badan 

hukum. 

Berbeda dengan Otto von Gierke dalam “Des deutsche 

Genossenschaftsrecht”,  sebagaimana dikutip oleh R. Ali Ridho 

berpendapat bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang 

juga mempunyai “kepribadian” sebagaimana halnya manusia  dan 

keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu 

realita. Manusia-manusia yang mempunyai kepentingan individuil 

yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan 

bersatu untuk memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. 

Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan 

kekayaan, menetapkan peraturan untuk mengatur hubungan 

diantara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. 

                                                           
10

 R. Ali Ridho. Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, 

Yayasan,  

Wakaf, Alumni 1977, hlm.15. 
11

 “Rechtspersoonlijkheid wil zeggen, dat de vereniging en de N.V. door het recht worden 

erkend als zelfstandig  rechtssubject  met  –  althans  in beginsel  –  alle  gevolgen  van  

dien”(Kebadan  hukuman  berarti bahwa perkumpulan dan N.V. oleh undang-undang diakui 

sebagai subyek hukum  yang mandiri dengan  – pada asasnya –  segala akibat daripadanya), 

F.J.W.Löwensteyn, Wezen en Bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze 

vennootschap, N.V.Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink/Zwolle, tanpa tahun, hlm. 10. 
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Manusia mempunyai  kemauan/keinginan, perasaan dan organ 

tubuh untuk melaksanakan kemauan/keinginan tersebut. Lain 

halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat 

tersebut, sehingga badan hukum harus  bertindak melalui organ-

organnya,  karena  tidak  mungkin untuk tiap tindakan hukum 

dilakukan secara bersama-sama. 

Badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di 

dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan 

perantaraan alat-alatnya (organ) yang ada padanya (pengurusnya), 

jadi bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang 

sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.12 

Badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit dari 

konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia, yang 

sesungguhnya dalam lalu lintas hukum juga mempunyai 

kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat  

kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. 

Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan 

hukum.13Khusus bagi koperasi sebagai badan hukum, keputusan 

sebagai kemauan organisasi tidak ditentukan atau yang dibuat 

oleh pengurus tetapi oleh keputusan anggota sebagai pemilik 

koperasi yang ditetapkan dalam rapat anggota. 

Istilah badan hukum, selain merupakan terjemahan bahasa 

asing dari istilah rechtspersoon (Belanda), juga merupakan 

terjemahan peristilahan persona moralis (Latin), legal persons 

(Inggris).Black‟s Law Dictionary14 memberikan pengertian legal 

persons ialah “An entity such as corporation, created by law given 

certain legal rights and duties of a human being; a being, real or 

                                                           
12

 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 153.  
13

 H. Salim, HS., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, 

hlm. 180. 
14

 Bryan A. Gamer, Black’s Law Dictionary, Eight Edition,West Publishing Co, St. Paul-

Minn, 2004, hlm 1178. 
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imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or 

less as a human being” 

Mengutip pendapat E. Utrecht,15 Neni Sri Imaniyati 

menyatakan bahwa badan hukum (rechtspersoon) yaitu badan 

yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung 

hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. 

Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala 

yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan 

hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat 

dari besi, kayu dan sebagainya.  

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya 

merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara 

bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama 

yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi 

pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam 

satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai 

pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga 

setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang 

terorganisasikan dalam badan hukum itu.16 

Selanjutnya Salim HS17 berpendapat bahwa badan hukum 

adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang 

ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa 

unsur-unsur badan hukum dan harus dipersyaratkan pada 

koperasi yang berbadan hukum, antara lain:  

1. mempunyai perkumpulan (struktur organisasi);  

2. mempunyai tujuan tertentu;  

                                                           
15

Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124. 
16

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69. 
17

 Ibid. 
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3. mempunyai harta kekayaan (terpisah dari kekayaan pribadi 

anggota);  

4. mempunyai hak dan kewajiban (kepentingan yang dilindungi 

oleh hukum); dan  

5. mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. 

 

Menurut C.S.T Cansil koperasi Indonesia dikategorikan dalam 

badan hukum perdata Indonesia.18 Sehingga koperasi tidaklah 

hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan 

kumpulan dari badan-badan hukum (Dooren).  

 Pemberian status Badan Hukum pada Koperasi bertujuan 

agar koperasi memiliki legitimasi yang lebih kuat dihadapan 

masyarakat dan anggotanya karena memiliki hak dan kewajiban 

yang jelas sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai 

Badan Usaha dan  mampu melindungi dan mengayomi anggota 

pada kususnya dan masyarakat pada umumnya. Dibandingkan 

bentuk Badan Hukum lain, kelebihan koperasi di Indonesia 

adalah:. Bersifat terbuka dan sukarela; Besarnya simpanan pokok 

dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota; Setiap anggota 

memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya 

modal; Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan 

sematamata mencari keuntungan.  

Eksistensi koperasi dalam kancah perekonomian diharapkan 

mampu untuk membangun “dunia yang lebih baik”, Presiden 

International Cooperative Alliance (ICA), Madame Pouline Green, 

dalam beberapa kesempatan mengingatkan bahwa “perusahaan 

koperasi dibangun untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk 

memenuhi keserakahan”. Kampanye President ICA tersebut 

mendapat sambutan yang signifikan dalam konferensi PBB di Rio 

                                                           
18

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), hlm. 117. 
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Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012 (Rio+20) yang mengusung 

tema “The Future We Want” (Masa Depan yang Kita Inginkan). 

Dalam konferensi PBB tersebut dibahas  dua focus materi 

yaitu tentang ekonomi hijau (green economy) dan kerangka 

institusi untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep green 

economy (ekonomi ramah lingkungan) ditekankan pentingnya 

penghargaan terhadap lokalitas, pengetahuan lokal, solidaritas 

sosial dan valuasi terhadap lingkungan sebagai  Creating Shared 

Value (CSV).  

Dalam konsep CSV, nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai 

lingkungan diintegrasikan dalam proses bisnis dan sekaligus 

dijadikan sebagai keunggulan baru. Konsep bisnis ini 

mengandalkan kekuatan jaringan sosial yang mengakar pada 

masyarakat. Konsep CSV menuntut adanya perubahan paradigma 

dalam berbisnis, dari orientasi memaksimalkan keuntungan untuk 

kepentingannya sendiri menjadi memaksimalkan manfaat untuk 

hidup yang lebih baik dan cerdas (Smart Life). Masyarakat dunia 

menghendaki masa depan yang lebih baik. Hidup yang lebih 

nyaman, produktif dan efisien dalam memanfaat sumberdaya 

ekonomi.  

Bagi gerakan koperasi, konsep CSV sebenarnya bukan hal 

yang baru. CSV merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

proses bisnis koperasi. Nilai tambah koperasi dihasilkan dari 

proses usaha bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, 

kejujuran, tanggung-jawab dan kepedulian. Prosesnya didasarkan 

pada prinsip yang mengandalkan independensi, partisipasi, 

demokrasi, transparansi, pendidikan, pelatihan, dan kerjasama. 

Aplikasi nilai dan prinsip koperasi secara konsisten menentukan 

produktivitas dan jaminan kelangsungan masa depan yang lebih 

dan berkelanjutan. 
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Sebagai bagian dari lingkungannya selain koperasi harus 

akomodatif dan komunikatif dengan perubahan atau 

perkembangan  tatanan maupun nilai yang ada dalam lingkungan, 

maka sebagai lembaga atau badan hukum yang otonom dan 

mandiri koperasi juga menjadi pihak yang memberi warna dan 

pengendali perubahan lingkungannyaagar tidak membawa 

koperasi keluar dari jati dirinya karena tuntutan perubahan 

lingkungan 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukum dan 

dasar pelaksanaan perekonomian nasional yang disusun sebagai 

usaha bersama berazaskan kekeluargaan dalam penjelasannya  

dinyatakan bahwa bangun perusahaan yang cocok adalah 

koperasi. 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai ketentuan hukum 

harus dihayati dan diamalkan dalam tata kehidupan berbangsa 

dan bernegara, khususnya dalam melaksanakan tata 

perekonomian nasional, dalam hal ini koperasi harus mampu 

menjadi alat atau wadah untuk melaksanakan ketentuan dan 

amanat dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Karena itu 

koperasi mempunyai peran yang strategis untuk memperjuangkan 

terwujudnya tata perekonomian yang disusun sebagai usaha 

bersama berazaskan kekeluargaan.  

Dalam perkembangannya koperasi harus  menjadi kekuatan 

untuk mewujudkan agar usaha bersama berazaskan kekeluargaan 

tetap menjadi nilai dan tatanan dari perekonomian nasional.  

Disinilah hakekatnya Koperasi sebagai soko guru perekonomian 

nasional. 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memandang koperasi sebagai 

sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin 

dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang  
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perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 

NRI Tahun 1945  tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru 

perekonomian nasional karena: 

1) Koperasi mendidik sikap self-helping. 

2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana 

kepentingan masyarakat harus  lebih diutamakan daripada 

kepentingan dri atau golongan sendiri. 

3) Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa 

Indonesia. 

4) Koperasi menentang segala paham yang berbau 

individualisme dan kapitalisme. 

Urgensi Koperasi sebagai tulang punggung atau soko guru 

perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan 

konstitusional maupun tuntutan pembangunan dan 

perkembangannya. Kegiatan Koperasi merangkum aspek 

kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substansif makro dan 

bukan hanya patrial mikro. Koperasi merupakan wadah 

penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya 

dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi 

menyadarkan kepentingan bersama dalam meningatkan 

kesejahteraan dan kemampuan produksi. Sebagai bentuk usaha 

Koperasi tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan 

serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. 

Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kekolektifan akan 

tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi akan lebih 

terbangun dengan lebih menguatkan budaya itu (Pandji Anoraga; 

1995). Kesokoguruan koperasi sebagai wahana ekonomi bersifat 

menyeluruh karena koperasi dapat hidup dalam bangun-bangun 

usaha lain yang bukan merupakan koperasi seperti dalam badan 
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usaha negara (perusahaan negara) maupun di dalam instansi-

instansi pemerintah lainnya. 

Koperasi sebagai wadah yang tepat dalam membina golongan 

ekonomi kecil untuk secara bersama-sama meningkatkan usaha 

mereka sehingga tercipta kesejahteraan yang selama ini dicita-

citakan. Kehadiran koperasi di tengah masyarakat merupakan 

penyelamat bagi kelangsungan hidup rakyat. Keberhasilan 

koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para 

anggota koperasi. Dengan demikian usaha untuk mencapai 

kesejahteraan mereka tergantung dari usaha atau aktivitas yang 

mereka lakukan sendiri. Koperasi memupuk kekuatan ekonomi 

bersama antar yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan 

yang merugikan dan mematikan yang kecil-kecil. Koperasi disini 

memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan 

produktivitas anggotanya melalui swakarsa dan swadaya, tetapi 

terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas. 

Selain itu, Koperasi juga harus siap menghadapi MEA dan 

Globalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadikan 

koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang perlu 

ditekankan adalah: pertama, koperasi harus yang berdaya saing 

dalam dunia usaha. Kedua, profesionalisme SDM dan Konsentrasi 

Usaha Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Dan 

ketiga adalah Koperasi, BUMN dan Swasta harus dalam 

kesetaraan dunia usaha. 

 

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tercantum dasar demokrasi 

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah 

pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 
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kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun 

usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi diarahkan 

mampu berperan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

Wujud demokrasi ekonomi sebagaimana yang diharapkan 

dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut adalah 

berkembangnya kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia yang dikerjakan oleh semua atau seluruh 

angkatan kerja yang tersedia dibawah pimpinan atau penilikan 

anggota-anggota masyarakat.  

Demokrasi ekonomi yang demikian untuk menjadikan bangsa 

Indonesia sebagai bangsa produsen barang dan jasa dalam 

memenuhi kebutuhan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan paham demokrasi ekonomi yang demikian, diharapkan 

tidak ada pengangguran angkatan kerja,  ketimpangan 

kemakmuran, dan kemiskinan.  

Asas kekeluargaan ini dicoba digali dari falsafah hidup 

bangsa Indonesia yang tidak semata-mata memandang kebutuhan 

materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Lebih jauh dari itu 

kebutuhan dan tujuan hidup manusia timur yang beragam adalah 

kebersamaan. 

Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi di Indonesia yaitu: 

kekeluargaan, menolong diri sendiri, persamaan, demokratis, 

bertanggungjawab sendiri, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan , 

keterbukaan dan tanggungjawab sosial. 

Nilai-nilai dasar koperasi perlu dipahami dan dipraktikkan 

oleh anggota, karena koperasi yang efektif terbukti hanya bisa 

terbentuk melalui implementasi nilai-nilai dasar ini. Bahkan, nilai-

nilai tersebut tidak hanya dapat diserap dalam perilaku hidup 

anggota sebagai individu, tetapi juga digunakan sebagai pedoman 
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aktivitas-aktivitas ekonomi bersama yang dilakukan melalui usaha 

organisasi. 

Nilai dasar koperasi diejawantahkan kembali dalam bentuk 

prinsip-prinsip koperasi. Menurut Watkins, yang disebut sebagai 

prinsip adalah gagasan dasar yang dijadikan pedoman untuk 

menetapkan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan. Terkait 

hal tersebut, Prinsip Koperasi merupakan pedoman (guidance) bagi 

anggota, pengurus, pengawas dan pengelolakoperasi dalam 

menjalankan aktivitasnya. Karena prinsip merupakan aturan 

perilaku dan kebenaran dasar, maka prinsip itu akan menjadi 

amat bermanfaat bagi pengambil keputusan agar tujuan koperasi 

bisa tercapai. 

Sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, 

koperasimenurut pemikiran Hatta memiliki prinsip-prinsip yang 

harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut tercatat dalam risalah 

BPUKI tanggal 28 Mei-22 Agustus 1945 yang antara lain: 

1. Kerja sama dan tolong menolong; 

2. Gotong royong, mengharmoniskan antara kepentingan orang 

seorang dengan kepentingan umum; 

3. Keanggotaan berdasarkan kebebasan dan kesukarelaan; 

4. Keadilan dan persaudaraan; 

5. Selfhelp dan solidarity; 

6. Auto aktivitas; 

7. Tanggung jawab sosial; 

8. Organisasi kolektif yang bertujuan mencapai keperluan 

hidup; dan 

9. Pembagian surplus didasarkan atas jasa. 

Prinsip koperasidalam konteks sejarah bangsa Indonesia 

menurut Undang-UndangNomor 12 Tahun 1967tentang 

Perkoperasian adalah sebagai berikut: 
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1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga 

negara Indonesia; 

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai 

pemimpin demokrasi dalam koperasi; 

3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota; 

4. Adanya pembatasan bunga atas modal; 

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya; 

6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka; dan 

7. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan 

prinsip dasar percaya pada diri sendiri; 

 

Prinsip koperasikemudian berkembang dan diatur dalam 

Undang-UndangNomor25 Tahun 1992tentang perkoperasian yaitu: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi; 

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa 

usaha masing-masing anggota; 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan 

5. Kemandirian 

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi 

melaksanakan pula prinsip Koperasi, yaitu:  

1. pendidikan perkoperasian;  

2. kerja sama antarkoperasi.  

 

Selain itu, ada beberapa pendapat beberapa tokoh koperasi 

mengenai prinsip-prinsip koperasi. Menurut Munkner, koperasi 

memiliki prinsip: keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan 

terbuka, pengembangan anggota, identitas sebagai pemilik dan 

pelanggan, manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara 
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demokratis, koperasi sebagai kumpulan orang-orang, modal yang 

berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi, efisiensi ekonomi dari 

perusahaan  koperasi,  perkumpulan dengan sukarela, kebebasan 

dalam pengambilan keputusan dan penetapan 

tujuan,pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil 

ekonomi,danpendidikan anggota. 

Menurut Rochdale, Prinsipkoperasi adalah pengawasan 

secara demokratis, keanggotaan yang terbuka, bunga atas modal 

dibatasi, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding 

dengan jasa masing-masing anggota, penjualan sepenuhnya 

dengan tunai, barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang 

dipalsukan, menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan 

prinsip-prinsip anggota, dan netral terhadap politik dan agama. 

Prinsip Koperasi menurut raiffeisen adalah swadaya, daerah 

kerja terbatas, SHU untuk cadangan, tanggung jawab anggota 

tidak terbatas, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan, usaha 

hanya kepada anggota, dan keanggotaan atas dasar watak, bukan 

uang. Selain itu, prinsip koperasi menurut Herman Schulze 

berupa: swadaya, daerah kerja tak terbatas, SHU untuk cadangan 

dan untuk dibagikan kepada anggota, tanggung jawab anggota 

terbatas, pengurus bekerja dengan mendapat imbalan, dan usaha 

tidak terbatas tidak hanya untuk anggota. 

Berbagai macam prinsip koperasi tersebut, secara garis besar 

terangkum dalam ICA (International Co-operative Alliance) yang 

merumuskan bahwa prinsip koperasi adalah: 

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya 

pembatasan  yang dibuat-buat; 

2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu 

suara; 

3. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada); 
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4. SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai 

dengan jasa masing-masing; 

5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus 

menerus; 

6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, 

baik ditingkat regional, nasional maupun internasional; 

7. Pendidikan perkoperasian; dan 

8. Kerjasama antar koperasi 

 

Sehingga Koperasiharus melaksanakan Prinsip 

Koperasidalam melakukan aktivitasnya yang meliputi: 

1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 

2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; 

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi; 

4. Koperasi merupakan perkumpulan orang – orang yang 

melakukan usaha bersama ; 

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, 

kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; 

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan 

kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan 

internasional; dan 

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang 

disepakati oleh Anggota. 

 

Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai 

secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai 
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dengan maksud dan tujuan pendiriannya.Konsistensi 

melaksanakan prinsip-prinsip koperasi tersebut, selain untuk 

menjamin produktivitas sinergi usaha bersama para anggota, juga 

sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik akibat 

perbedaan kepentingan anggota. Produktivias sinergi usaha 

bersama yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut dapat diukur dari besaran nilai tambah dan manfaat 

ekonomi yang dihasilkan, serta nilai-nilai koperasi yang 

membudaya dalam kehidupan berkoperasi. 

Berkaitan dengan penerapan prinsip koperasi,  keberhasilan 

koperasi tidak semata mata ditentukan oleh perkembangan modal 

dan usahanya, tetapi yang terutama seberapa jauh nilai 

kebersamaan untuk saling menolong dalam rangka memenuhi 

kebutuhan anggota dan masyarakat dapat diwujudkan dalam 

kegiatan koperasi.Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

modal koperasi adalah modal sosial, sehingga keberhasilan usaha 

koperasi seberapa jauh modal sosial berkembang dalam kegiatan 

dan usaha koperasi 

 

 

 

 

 

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Koperasi Saat 

Ini serta permasalahan yang dihadapi. 

 

1. Kondisi Umum 

Koperasi di Indonesia memiliki potensi relatif besar dalam 

mengembangkan ekonomi nasional. Keragaan Koperasi tersebut 

dapat digambarkan dalam tabel berikut : 
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No. 
Provinsi/ 

Daerah Istimewa 

Koperasi (unit) Jumlah 

Anggota 

(orang) 

Jumlah 

Manajer 

(orang) 

Jumlah 

Karyawan 

( orang ) 
JML Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. Nanggroe Aceh 

Darussalam 

7.720 3.913 3.807 500.956 1.720 5.737 

2. Sumatera Utara 11.754 6.678 5.076 2.097.344 1.489 11.498 

3. Sumatera Barat 3.812 2.609 1.203 542.476 890 4.737 

4. Riau 5.144 3.112 2.032 619.319 677 5.571 

5. Jambi 3.566 2.284 1.282 361.413 605 3.615 

6. Sumatera Selatan 5.790 4.227 1.563 811.870 545 8.805 

7. Bengkulu   2.146 1.624 522 173.988 139 955 

8. Lampung 4.698 2.888 1.810 663.676 800 6.674 

9. Bangka Belitung  1.030 815 215 104.212 167 3.918 

10. Kepulauan Riau 2.034 1.173 861 119.403 299 1.290 

11. DKI Jakarta 7.886 5.603 2.283 878.745 1.183 13.284 

12. Jawa Barat   25.457 14.483 10.974 5.220.041 4.055 36.241 

13. Jawa Tengah 27.499 22.188 5.311 6.667.888 4.432 117.305 

14. D.I. Yogyakarta 2.733 2.176 557 712.724 803 7.833 

15. JawaTimur 30.741 27.031 3.710 7.248.543 6.835 71.299 

16. Banten 6.550 4.578 1.972 1.092.565 748 12.716 

17. Bali 4.691 4.236 455 892.822 1.395 20.558 

18. Nusa Tenggara 

Barat 

3.851 2.627 1.224 624.947 594 7.685 

19. Nusa Tenggara 

Timur 

2.723 2.411 312 586.715 1.015 5.470 

20. Kalimantan Barat  4.670 2.765 1.905 1.469.861 691 12.860 

21. Kalimantan 

Tengah  

2.937 2.186 751 355.554 321 2.261 

22. Kalimantan 

Selatan  

2.537 1.668 869 391.226 342 3.466 

23. Kalimantan 

Timur 

5.919 3.950 1.969 390.360 397 7.622 

24. Sulawesi Utara 6.010 3.445 2.565 423.319 1.011 9.508 

25. Sulawesi Tengah 2.143 1.350 793 240.340 399 2.771 

26. Sulawesi Selatan 8.230 5.624 2.606 1.204.942 3.480 13.642 
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27. Sulawesi 

Tenggara 

3.290 2.484 806 165.764 6 11.066 

28. Gorontalo 1.101 706 395 131.950 294 2.043 

29. Sulawesi Barat  937 705 232 81.539 278 2.325 

30. Maluku 3.095 2.238 857 175.867 6.715 1.279 

31. Papua    2.816 1.676 1.140 182.360 272 2.940 

32. Maluku Utara 1.388 777 611 60.077 293 2.289 

33. Papua Barat 1.390 610 780 45.184 93 896 

JUMLAH NASIONAL 206.288 144.839 61.449 35.237.990 42.983 420.158 

 

Keragaan koperasi berjumlah 206.288 unit dengan dukungan 

anggota koperasi berjumlah 35.237.990 orang19. Penyerapan 

tenaga kerja  gerakan koperasi total berjumlah 420.158 orang 

dengan jumlah pengelola 42.983 orang. Pencapaian volume usaha 

koperasi adalah Rp. 96.062 Trilliun20.  

Kemampuan permodalan koperasi Indonesia baik yang 

bersumber dari modal internal dan modal eksternal adalah 

Rp.89.639 Triliun. Koperasi Indonesia telah mampu menghimpun 

modal internal sebesar Rp. 43.309 Triliun, sementara modal 

eksternal yang mampu diperoleh adalah Rp. 46.339 Trilyun. 

Besaran angka modal internal dan eksternal menunjukkan 

struktur permodalan  koperasi  relatif seimbang antara modal 

eksternal dengan modal internal. Sumber dana operasional 

Koperasi di Indonesia 48,3% bersumber  dari modal internal dan 

51,7% bersumber dari modal eksternal. Struktur permodalan 

Koperasi Indonesia tersebut menunjukkan  resiko finansial yang 

relatif  moderat karena mampu menjamin hampir keseluruhan 

pinjaman dengan modal internal. Kekayaan yang dikelola Koperasi  

                                                           
19

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode Juni, 

2014. 
20

Berdasarkan data Kemenkop Republik Indonesia yang dipublikasikan pada Tahun 2012. 
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sebagian besar didanai dengan modal internal dan hanya 3,4% 

didanai dengan modal Eksternal 21.  

Bila kita hubungkan nilai modal keseluruhan yang dimiliki 

Koperasi di Indonesia dengan nilai total peredaran bruto kegiatan 

usaha Koperasi  maka terungkap bahwa produktivitas koperasi 

dalam mengelola modal operasional yang dimilikinya relatif sangat 

rendah yaitu sebesar 107%22. Berdasarkan angka ini dapat dilihat 

bahwa untuk setiap Rp.1,- modal yang ditanamkan dalam 

kegiatan operasional koperasi hanya mampu dihasilkan surplus 

kotor hasil usaha koperasi sebesar  Rp. 0,07,- atau 7%.  Nilai ini 

belum memperhitungkan resiko usaha koperasi. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada satu sisi koperasi 

sebagai pelaku usaha ekonomi memiliki potensi keragaan yang 

relatif besar dengan resiko finansial yang relatif rendah karena 

parameter solvabilitas  sebesar 193%23. Data ini menunjukkan 

bahwa setiap Rp.1,- modal eksternal yang diterima Koperasi 

dijamin dengan Rp.1,93 kekayaan koperasi. Namun di satu sisi 

nilai produktivitas aset koperasi di Indonesia menunjukkan 

pencapaian yang relatif rendah yaitu sekitar  107%24.  Angka–

angka kinerja koperasi Indonesia ini menggambarkan bahwa 

upaya yang terus menerus masih perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi sebagai salah 

satupelaku usaha di Indonesia agar mampu meningkatkan 

produktivitasnya. 

Dinilai dari segi keanggotaaan, koperasi Indonesia rata-rata 

memiliki jumlah anggota yang aktif sejumlah 170  orang ( 

35.237.990  orang anggota/ 206.288 unit koperasi yang 

                                                           
21

 sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM  Tahun 2014. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid 
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terdaftar)25. Bila jumlah sebuah koperasi minimal harus didukung 

20 orang anggota, maka data menunjukkan bahwa terjadi 

pertumbuhan anggota koperasi di Indonesia yang positive 

meskipun data juga menunjukkan bahwa 61.449 unit atau 

sebesar 30%.  jumlah koperasi yang ada  tidak aktif.  Kondisi ini 

ditegaskan oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 71.182 

koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan atau hanya 

35% dari jumlah keragaan koperasi yang melaksanakan Rapat 

Anggota Tahunan.  

Selain permasalahan tidak aktifnya koperasi, banyaknya 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga merupakan permasalahan 

tersendiri. Saat ini terdapat lebih dari 10.000 KSP. Sebagai catatan 

KSP dalam tataran praktiknya seringkali diusahakan bukan oleh 

sekelompok orang, tetapi secara individu. Hal tersebut tentu 

berbeda dengan makna dasar koperasi sebagai usaha bersama. 

Dengan adanya hal tersebut, salah satu konsekuensinya adalah 

bunga yang diterapkan oleh KSP tentu tinggi. Berikut adalah data 

jumlah KSP setiap Provinsi: 

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah 

Bali 175  Maluku 31  

Banten 497  Maluku Utara 30  

Bengkulu 151  Aceh 255  

D.I. Yogyakarta 385  NTB 91  

DKI jakarta 348  NTT 93  

Gorontalo 227  Papua 26  

Irian Jaya Barat 15  Riau 95  

Jambi 136  Sulawesi Barat 17  

Jawa Barat 2,004  Sulawesi Selatan 755  

                                                           
25

sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM, Juni, 2014. 
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Jawa Tengah 2,064  Sulawesi Tengah 25  

Jawa Timur 1,762  Sulawesi Tenggara 214  

Kalimantan Barat 59  Sulawesi Utara 339  

Kalimantan Selatan 157  Sumatera Barat 61  

Kalimantan Tengah 163  Sumatera Selatan 309  

Kalimantan Timur 223  Sumatera Utara 930  

Kep.Bangka Belitung 8  Lampung 416  

Kep. Riau  68    

TOTAL 12,129  

 

Besarnya jumlah keragaaan Koperasi di Indonesia belum 

dibarengi dengan kualitas pengelolaaan Koperasi yang memadai 

ditunjukkan oleh besarnya jumlah Koperasi yang belum mematuhi 

kaidah penyelenggaraan perkoperasian sebagaimana diamanatkan 

oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Permasalahan Koperasi 

Saat ini masih banyak koperasi yang dikembangkan tanpa 

arah dan tujuan yang jelas, bahkan banyak yang hanya sekedar 

memburu fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah.Penyelenggaraan kegiatan Perkoperasian  tidak 

didasarkan  pada perencanaan yang  memadai.  

Penyelenggaraan kegiatan koperasi lebih banyak kepada 

kegiatan ekonomis sedangkan kegiatan koperasi untuk melakukan 

pendidikan perkoperasian kurang mendapatkan porsi yang 

semestinya,  disisi lain kegiatan untuk menegakan ketentuan 

perundangan yang sudah ada kurang efektif dilaksanakan 

contohnya ada koperasi yang tidak melaksanakan aktualisasi jati 

diri koperasi tetapi tetap dapat melakukan kegiatan tanpa ada 

teguran atau penindakan.  
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Secara rinci pelanggaran ketentuan prinsip Koperasi dalam  

penyelenggaraan  kegiatan Perkoperasian adalah: 

1. Pelanggaran prinsip keterbukaan dalam keanggotaan 

koperasi.  Pengembangan anggota  Koperasi tidak selalu 

berdasarkan  prinsip sukarela dan terbuka  namun lebih 

banyak hanya sekedar untuk  memenuhi ketentuan regulasi. 

2. Praktek pengambilan keputusan tidak selalu Demokratis. 

Keputusan dalam penyelenggaraan Perkoperasian didominasi 

pengurus tertentu dalam  perumusan kebijakan, tanpa  

melibatkan anggota dalam suatu forum Rapat Anggota. 

3. Badan Pengawas tidak memiliki kewenangan yang layak 

untuk melaksanakan fungsinya dalam mengawasi 

penyelenggaraan Perkoperasian dan seringkali ditempatkan 

sebagai orang kedua setelah pengurus disebabkan oleh 

alasan kompetensi teknis maupun proses pengangkatan. 

4. Kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi masih rendah, 

selama ini anggota lebih berperan sebagai pemakai jasa 

sehingga tidak memiliki kepedulian dalam pengembangan dan 

peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. 

5. Koperasi lebih mengutamakan segmen non anggota dalam 

penyelenggaraan pelayanan karena alasan kontribusi potensi 

manfaat ekonomi yang lebih besar dari segmen non anggota. 

6. Penyelenggaraan kegiatan Perkoperasian tidak berdasarkan 

kebijakan manajemen  formal yang ditandai dengan  : 

a) Koperasi tidak menyusun dokumen Rencana Strategik 

yang merupakan pedoman penyelenggaraan  kegiatan 

perkoperasian oleh Manajemen Koperasi,  

b) Koperasi tidak merumuskan Kebijakan umum dalam 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan anggota sebagai 

pedoman pengambilan keputusan operasional. 
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c) Kegiatan Perkoperasian tidak dijabarkan dalam program  

kerja yang terarah, konsisten dengan pencapaian tujuan 

dan visi Koperasi. 

d) Perbedaaan  kepentingan antar anggota  yang tidak 

dimoderasi dengan transparansi  kebijakan  umum 

Perkoperasian mengakibatkan  potensi terjadinya Konflik 

sendiri antar  anggota Koperasi  tinggi. 

e) Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan  

Lemahnya  kompetensi manajemen Koperasi yang tidak 

diimbangi dengan  system pengawasan yang memadai 

mengakibatkan  banyak Koperasi yang gagal dalam  

mencapai tujuannya dan kemudian  mengakibatkan  

rendahnya Kredibilitas  koperasi. 

f) Kapasitas  perluasan  modal Koperasi sangat tergantung 

pada pengembangan jumlah anggota dan Kualitas 

anggota Koperasi. Dengan demikian perlu dikembangkan  

system pengaturan yang mampu mendorong 

pengembangan anggota koperasi secara berkelanjutan  

baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. 

g) Pelaksanaan prinsip pendidikan koperasi bagi anggota 

masih belum dilaksanakan sepenuhnya dalam kegiatan 

pengelolaan koperasi. 

h) Penindakan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan 

aktualisasi Jati Diri Koperasi tidak efektif dilaksanakan. 

i) Keberhasilan usaha koperasi masih banyak ditekankan 

kepada pencapaian SHU koperasi , tidak seberapa jauh 

kepentingan bersama anggota yang menjadi tujuan 

koperasi dapat dicapai.  Hal ini didorong juga oleh 

kriteria penilaian kesehatan koperasi oleh Pemerintah 
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yang salah satunya adalah seberapa jauh peningkatan 

SHU diperoleh. 

 

Secara umum, masalah yang masih di hadapi koperasi dan 

bisa menghambat perkembangan koperasi di Indonesia dapat 

disimpulkan berasal dari pengelolaan koperasi yang kurang efektif, 

baik dari segi manajemen maupun keuangan. Berikut adalah 

beberapa kendala pokok yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia : 

 

1. Permodalan 

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali 

dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala 

modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang 

kuat baik dari sumber luar maupun modal sendiri. Lemahnya 

sumber modal sendiri karena tidak tersedia piranti apresiasi 

simpanan modal sendiri oleh anggota yang menarik sehingga 

anggota enggan menyetorkan dana yang dimiliki untuk 

memperkuat modal koperasi dimana mereka menjadi anggota. 

Sementara untuk memperoleh suntikan modal dari sumber luar 

koperasi mengalami kesulitan karena tidak memiliki jaminan 

berupa kekayaan koperasi dalam bentuk barang bergerak maupun 

barang tidak bergerak. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut 

harus dilakukan melalui terobosan perumusan piranti 

pembentukan modal dan pengembangan anggota secara efektif 

yang tetap bertumpu kepada jati diri koperasi yang menyatakan 

bahwa koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal.   

 

2. Sumber Daya Manusia 

Banyak anggota, pengurus maupun karyawankoperasi 

kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti 
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ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian 

tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha 

lainnya. Dari sisi keanggotaan, sering kali pendirian koperasi itu 

didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. 

Akibatnya pendirian koperasi didasarkan bukan dari bawah 

melainkan dari atas. Pengurus yang dipilih dalam rapat anggota 

seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam masyarakat itu 

sendiri, karena belum dijabarkan kualifikasi calon pengurus 

Koperasi secara rinci dan terukur dalam dimensi kompetensi 

manajemen dan karakteristik bidang usaha. Dengan demikian 

pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya control 

yang ketat dari para anggotanya. karyawan yang ditunjuk oleh 

pengurus untuk membantu pengelolaan koperasiseringkali diambil 

dari kalangan yang kurang profesional. Sering kali yang diambil 

bukan dari yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun 

penerapan dalam wirausaha. 

 

3. Manajemen 

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik 

dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang 

mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya 

yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh 

karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun 

pengelola agar usaha bersama yang didirikan akan berkembang 

dengan baik. Ketidakprofesionalan manajemen koperasi banyak 

terjadi di koperasikoperasi yang anggota dan pengurusnya 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak Koperasitidak 

berkembang karena manajemennya kurang profesional baik itu 

dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya 

maupun finansialnya. Banyak terjadi Koperasi yang hanya 
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menjadi tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana 

bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur.  

 

Selain ketiga kendala tersebut, hal lain yang dapat menjadi 

hambatan dalam pembentukan koperasi yang efektif di Indonesia 

adalah  citra  koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam 

dalam benak orang - orang Indonesia sehingga menjadi sedikit 

penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi 

yang lebih besar, maju dan punya daya saing dengan perusahaan- 

perusahaan besar.Selain pencitraan tersebut diatas masih terjadi 

pemahaman yang kurang tepat bahwa koperasi menjadi besar dan 

kuat kalau semata mata modalnya besar dan usaha beraneka 

ragam, sedangkan besarnya koperasi tidak hanya oleh modal dan 

ragamnya usaha tetapi seberapa jauh koperasi mampu menjadi 

kekuatan bersama untuk saling menolong dalam melakukan 

usaha bersama mencapai kesejahteraan bersama. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam praktek 

penyelenggaraan koperasi saat ini, kajian tersebut telah 

menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian ternyata tidak memadai untuk digunakan 

sebagai instrumen pembangunan Koperasi, karena ketentuan-

ketentuannya sebagai suatu sistem kurang memadai untuk 

dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan 

pemberdayaan Koperasi, lebih-lebih tatkala dihadapkan kepada 

perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin 

dinamis dan penuh tantangan. 

Kondisi objektif penyelenggaraan kegiatan perkoperasian 

tersebut berusaha untuk diatasi dengan pembentukan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun 
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demikian,  Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28 

/PUU-XI/12/2013  terhadap Uji Materi menilai bahwa terdapat 

beberapa pasal dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

Tentang Perkoperasian yang dinilai bertentangan dengan 

semangat dan cita – cita Undang-Undang Dasar  NRI Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah menghilangkan roh/jiwa 

koperasi.  Sejumlah pasal yang terkait dengan pengaturan 

mengenai definisi Koperasi, pengaturan tugas dan kewenangan 

Pengawas, Sertifikat Modal Koperasi, pembagian surplus hasil 

usaha dan  jenis kegiatan usaha Koperasi dianggap mencabut nilai 

kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan 

yang dijamin konstitusi.Mahkamah berpendapat meskipun 

permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun 

karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma 

subtansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian, maka harus 

dibatalkan seluruhnya. 

Perubahan dan peningkatan regulasi di bidang perkoperasian 

tidak saja didorong oleh kebutuhan dan kondisi nasional namun 

juga oleh dinamika lingkungan internasional. Kondisi lingkungan 

internasional yang mendorong penyusunan Undang-Undang 

Tentang Perkoperasian baru antara lainadalah kongres koperasi 

se-dunia di Manchester bulan oktober tahun 2012 sebagai puncak 

peringatan tahun koperasi se-dunia (IYC 2012). ICAmenetapkan 

cetak biru dekade koperasi 2020 (Blueprint for a cooperative decade 

2020) yang memuat lima (5) pilar yaitu partisipasi, 

keberlangsungan, identitas, kerangka legal (hukum) dan modal. 

Rencana ambisius yang hendak dicapai oleh ICA dalam cetakbiru 

2020 ini adalah bahwa perusahaan koperasi pada tahun 2020 

akan menjadi: 
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1. Pemimpin terdepan dalam hal pembangunan ekonomi, social 

dan lingkungan yang berkelanjutan. 

2. Model bisnis yang paling banyak dirujuk oleh masyarakat. 

3. Bentuk perusahaan yang paling cepat pertumbuhannya. 

Selain hal tersebut, International Labour Office (ILO)–

Cooperative Branch memberi rekomendasi kepada pembuat 

Undang-Undang tentang Koperasi di seluruh dunia, khususnya 

tentang sejumlah pokok persoalan yang perlu dicakup dalam 

Undang-Undang tentang Koperasi. Rekomendasi tersebut dimuat 

dalam buku panduan berjudul "Participatory Cooperative 

Development Policy Making” yang menetapkan bahwa: 

1. Regulasi perkoperasian mencakup pencanangan prosedur 

registrasi koperasi secara cepat, sederhana, dan biaya 

terjangkau. 

2. Regulasi harus mendorong pemupukan modal Koperasi dan 

membentuk cadangan yang memadai untuk mengantisipasi 

resiko usaha koperasi, dimana sebagian tidak dapat 

didistribusikan pada anggota dan meningkatkan 

penggalangan dana solidaritas diantara para anggota. 

3. Regulasi mencanangkan indikator evaluasi pencapaian dalam 

pengawasan kegiatan perkoperasian dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai identitasnya tanpa melanggara prinsip 

otonomi dan tidak bertentangan dengan hukum nasional 

yang berlaku. 

4. Regulasi mendorong peningkatan keanggotaaan koperasi baik 

dalam aspek kuantitas maupun kualitas. 

5. Regulasi mendorong kemandirian koperasi dalam 

pengelolaaan. 

6. Regulasi mendorong adopsi dan implementasi nilai dan 

prinsip koperasi secara nyata dalam pengembangan koperasi. 
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7. Regulasi mencanangkan indikator pencapaian sasaran 

pengembangan koperasi dalam dimensi peningkatan 

penyerapan lapangan kerja, sumbangan nyata terhadap nilai 

produk domestic bruto nasional. 

8. Regulasi menjamin koperasi memiliki akses terhadap sector-

sektor ekonomi yang potensial melalui keterbukaaan dan 

keadilan perlakuan instansi yang berwenang menangani 

perijinan usaha pada sector-sektor tersebut.  

 

3. Kondisi Perkoperasian Yang Diharapkan 

Berdasarkan kajian praktek penyelenggaraan dan 

permasalahannya serta kondisi-kondisi yang ada maka perlu 

untuk dilakukan pengaturan baru terhadap aspek-aspek yang 

dinilai menjadi kelemahan dari koperasi. Pengaturan yang harus 

dilakukan untuk menuju kondisi perkoperasian yang diharapkan 

yaitu : 

a) Definisi, nilai dan prinsip Koperasi 

Pembaharuan terhadap pengertian koperasi diperlukan agar 

lebih mudah dipahami oleh anggota maupun masyarakat dalam 

mensikapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 pernah memberikan definisi 

koperasi sebagai “badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, 

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

Koperasi”. Namun, definisi tersebut dinilai oleh Mahkamah 

Konstitusi tidak mengandung pengertian sebagaimana 

dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

karena mengandung pengertian individualistik. Oleh karena itu 
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perlu didefinisikan ulang koperasi disesuaikan dengan isi yang 

terkandung dalam pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

Untuk mendapatkan definisi tentang Koperasi yang tepat, 

maka perlu dijabarkan beberapa pengertian Koperasi yang 

sebelumnya telah ada, yaitu : 

UU No 12/1967 Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat 

yang berwatak sosial  beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum Koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan 

UU No 25/1992 Koperasi adalah badan usahayang 

beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukumKoperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligussebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan 

Koperasi 

menurut 

M.Hatta 

Koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong menolong, semangat tolong 

menolong tersebut didorong oleh keinginan 

memberi jasa kepada kawan, berdasarkan 

seorang buat semua dan semua buat seorang 

Koperasi 

menurut ICA 

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari 

orang-orang yang bersatu secara sukarela 

untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan 

aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya 

bersama melalui perusahaan yang mereka 

miliki bersama dan mereka kendalikan secara 

demokratis 
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Definisi terakhir yang dirumuskan oleh ICA (International Co-

operative Alliance) memuat 5 (lima ) unsur yang terdiri dari sifat, 

isi, bentuk, tujuan dan asas penyelenggaraan koperasi. Definisi 

tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia dengan terlebih dahulu 

menyesuaikan berdasarkan karakteristik bangsa 

Indonesia.Berdasarkan perbandingan definisi tersebut, yang 

ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah 

mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, 

rumusan   yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek 

atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari 

sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata 

atau frasa, perkumpulan,organisasi ekonomi,atau organisasi 

ekonomi rakyat.Terkait dengan pertimbangan tersebut maka 

definisi koperasi yang dirumuskan sebagai berikut  : 

“Perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan 

bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi 

ekonomi, social dan budaya melalui usaha bersama yang 

diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan” 

 

b) Pemberian status badan hukum. 

Pemberian status Badan Hukum Koperasi akan menjadikan 

Koperasi sebagai Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu 

Lintas Hukum. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap 

resiko berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat 

berkoperasi bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan perkoperasian akan menjadi mekanisme 

instrumental dalam pembentukan karakter terkait kemandirian, 

kemampuan menolong diri sendiri dan  demokratis. 
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Kelebihan koperasi sebagai badan hukum juga akan dapat 

meningkatkan penguatan struktur modal koperasi. Pemisahan 

kekayaan Koperasi dari kekayaan anggota  sebagai suatu badan 

hukum menjadi prasyarat untuk memiliki akses pada sumber 

permodalan di luar anggota, misalkan permodalan dari perbankan. 

Ketergantungan koperasi pada modal yang bersumber pada 

anggota yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jumlah 

maupun kualitas membuat Koperasi sulit mengembangkan usaha, 

oleh karena itu perlu adanya penguatan modal dari sumber lain, 

dimana hal tersebut akan mudah dilakukan apabila koperasi 

sebagai badan hukum. 

Koperasi belum berbadan hukum yang disebut sebagai Pra-

Koperasi, Pemerintah ataupun Gerakan Koperasi harus 

melakukan pembinaan agar Pra-Koperasi tersebut dapat 

mengembangkan diri dan menjadikan entitasnya sebagai badan 

hukum Koperasi. 

 

c) Permodalan 

 Modal merupakan syarat penting bagi koperasi untuk 

melakukan kegiatan dan usaha. Dalam hal ini sesuai ciri khas 

koperasi sebagai wadah sekelompok orang yang melakukan usaha 

bersama berazaskan kekeluargaanharuslah ditegaskan dan 

diberikan pengakuan bahwa ciri dan sumber  permodalan koperasi 

tidak sama dengan usaha swasta sebagai kumpulan modal.  

 Sebagai kumpulan orang maka  modal koperasi adalah 

modal sosial bukan modal berupa uang atau peralatan, penegasan 

ini bukan berarti bahwa koperasi tidak membutuhkan uang atau 

dana untuk melakukan usaha.Koperasi tetap membutuhkan uang 

dan peralatan yang didapat dari para anggotanya, karena itu 

semakin banyak orang yang berhimpun sebagai anggota koperasi 
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maka akan semakin kuat permodalan koperasi, karena semakin 

banyak orang yang bersedia menyetorkan sebagian kekayaannya 

untuk disimpan sebagai modal koperasi,  maka semakin banyak 

orang yang berhimpun menjadi anggota koperasi akan semakin 

besar modal berupa uang yang dapat dihimpun. 

Memang harus diakui bahwa  salah satu Permasalahan yang 

biasanya dihadapi oleh Koperasidalam melakukan kegiatan atau 

usaha adalah permasalahan kurangnya modalberupa uang/atau 

peralatan. Pembuat peraturan perundang-undangan harus 

melakukan pengaturan kembali tentang modal koperasi yang 

berupa uang/peralatan sehingga dapat mendukung tujuan utama 

dari orang-orang yang mendirikan Koperasi yaitu meningkatkan 

kemampuan dan kesejahteraan ekonomi para anggota. Maju – 

mundurnya Koperasi tidak bersumber pada laba melainkan pada 

partisipasi anggota sebab laba atau rugi yang terjadi akan jatuh ke 

tangan anggota juga. Maka bila diinginkan agarKoperasi sebagai 

suatu institusi ekonomi menjadi lebih besar dan maju maka 

anggota harus bersedia berpartisipasi lebih besar lagi26wujud 

partisipasi ini adalah peningkatan kesediaan para anggota untuk 

meningkatkan besarnya simpanan ke koperasinya. 

Permodalan Koperasiyang berupa uang bersumber dari modal 

sendiri dan modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan wajib, 

simpanan pokok, hibah dan cadangan. Kedepannya, Koperasi 

harus mampu memaksimalkan pendanaan yang berasal dari 

anggota karena anggota merupakan kekuatan utama dari 

Koperasi. Koperasi harus lebih mengaktifkan simpanan wajib 

dengan meningkatkan volume pelayanan yang diterima oleh 

anggota, makin banyak pelayanan yang diberikan Koperasi kepada 

para anggotanya, makin besar simpanan wajib anggota ke 

                                                           
26

  Ramudi arifin, Koperasi Sebagai Perusahaan, Jakarta: IKOPIN Press, 2013,  Hal 183 
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Koperasi. Akumulasi dana simpanan wajib tersebut membawa 

konsekuensi tambahan modal berupa uang keKoperasi secara 

langsung.  

Koperasi juga harus melakukan terobosan dengan lebih 

mengaktifkan simpanan anggota yang sifatnya sukarela. 

Simpanan anggota tersebut dapat disebut sebagai simpanan 

khusus yaitu simpanan yang disetor anggota sebagai perkuatan 

modal sendiri koperasi dan dapat diambil saat keanggotaan 

berakhir. Simpanan ini sifatnya sukarela oleh karena itu pengurus 

Koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggota untuk 

secara aktif mengajak para anggota untuk menambah jumlah dan 

besarnya simpanan yang bersifat sukarela ini, salah satunya 

mungkin dengan memberikan insentif balas jasa yang menarik 

selayaknya dengan yang diberikan oleh Perbankan. 

Permodalan Koperasi dapat pula bersumber dari modal luar 

dalam hal ini adalah mendapatkan pinjaman dari siapapun, baik 

dalam bentuk uang ataupun barang. Ketentuan dan syarat untuk 

menerima dan mendapatkan pinjaman ini hendaknya diatur 

secara jelas dan tegas di dalam Anggaran Dasar dan Rumah 

Tangga Koperasi. Ketentuan tersebut sebagai pedoman dari 

kewenangan para pengurus Koperasi dalam hal melakukan 

pinjaman atas Koperasi. 

 

 

d) Hasil Usaha Koperasi 

Terminologi surplus dan defisit koperasi mengikuti 

peristilahan yang digunakan oleh International Cooperative Alliance 

(ICA) dan International Labour Organization (ILO) yang 

menggunakan istilah surplus untuk kelebihan pendapatan 

Koperasi diatas biayanya, sebaliknya berlaku pula istilah defisit. 
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Terminologi surplus dan defisit dianggap lebih sesuai digunakan di 

dalam Koperasi dari pada terminologi laba/rugi karena Koperasi 

tidak berorientasi kepada laba. Istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang selama ini dikenal dikalangan praktisi Koperasi juga tidak 

digunakan lagikarena istilah SHU memberi kesan cenderung 

bernilai positif, padahal SHU sangat dimungkinkan bernilai 

negative (dalam perusahaan disebut rugi). Penggunaan istilah 

surplus dan defisit di dalam Koperasi dilandasi oleh pemikiran 

bahwa tujuan Koperasi adalah untuk mempromosikan ekonomi 

anggotanya. 

Selain hal tersebut perlu dicatat pendapat Ir. Ibnoe Soedjono 

dan Drs. Piet Saragih, Msc dalam lokarkarya Perpajakan Koperasi 

tgl 7 Januari 1997 yang menyatakan bahwa ide dasarnya koperasi 

dibentuk untuk memenuhi kepentingan anggota-anggotanya., 

artinya anggota anggota membentuk koperasi untuk melayani diri 

sendiri. Dalam konteks seperti ini, koperasi tidak mengenal dan 

tidak memperoleh laba sebagai obyek pajak. Yang ada adalah Sisa 

Hasil Usaha , yaitu selisih antara seluruh pemasukan dengan 

biaya biaya serta penyisihan-penyisihan lain;  dan ini kemudian 

dikembalikan kepada anggota atas dasar besarnya pelayanan yang 

diperoleh anggota yang bersangkutan. 

Dalam transaksi yang dilakukan antara koperasi dengan 

anggota atau transaksi dari, oleh dan untuk anggota koperasi, 

maka anggota memberikan pemasukan dengan menyetor dana 

kepada koperasi yang dipakai sebagai sumber dana untuk 

membiayai kegiatan pelayanan yang dilakukan koperasi.  Pada 

akhir tahun buku ketika diadakan perhitungan antara pemasukan 

yang didapat dari anggota dengan biaya biaya yang harus 

dikeluarkan koperasi maka jika terjadi selisih surplus maka 

surplus ini dikenal sebagai sisa hasil usaha yang dikembalikan 
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lagi kepada anggota.  lebih lanjut Ir. Ibnoe Soedjono dan Drs. Piet 

Saragih, Msc menyatakan bahwa kalau bertolak dari pengertian 

bisnis koperasi yang murni , jelaslah bahwa bisnis koperasi 

tersebut berjalan berdasarkan motif pelayanan (service motive ). 

Inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain yang 

motifnya adalah keuntungan  ( profit motive ).  Pola seperti itu 

sekaligus menjelaskan bahwa apa yang diperoleh anggota dari sisa 

hasil usaha koperasi pada hakekatnya adalah memperoleh 

kembali uangnya sendiri, yang sebelumnya telah diserahkan 

kepada koperasi. Dilihat dari sudut SHU bersih, tidak dapat 

dipersamakan dengan penghasilan yang dirumuskan dalam 

perpajakan, jadi SHU dalam konsep murni koperasi bukanlah 

laba.  Dalam pola seperti itu Koperasi hanya memberikan 

pelayanan kepada anggota yang benar benar merupakan pemilik 

dan pelanggan koperasi. Ketentuan diatas tentunya akan lain 

kalau koperasi melakukan transaksi dengan non anggota atau 

masyarakat sekitar koperasi. 

Sangat erat hubungannya antara Hasil Usaha dengan 

pendapatan koperasi, maka berkaitan dengan yang disampaikan 

diatas pendapatan koperasi yang berdampak kepada kewajiban 

perpajakan adalah pemasukan atau pendapatan koperasi yang 

berasal dari transaksi koperasi dengan non anggota sedangkan  

transaksi dengan anggotanya sendiri bukanlah pendapatan 

koperasi karena dikembalikan lagi kepada anggota. 

 

e) Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya sedikit 

menempatkan pengaturan mengenai koperasi atau usaha simpan 

pinjam, selebihnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam. Kedua 
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peraturan perundang-undangan tersebut dinilai belum 

mengakomodasi perkembangan usaha simpan pinjam saat ini, 

misalkan mengakomodasi usaha simpan pinjam dengan pola 

syariah. Saat ini koperasi/usaha simpan pinjam (KSP/USP) baru 

menggunakan pola konvensional padahal bisnis keuangan lainnya 

sudah banyak yang merambah ke pola syariah. 

KSP/USP dalam memobilisasi dana anggota memiliki 

kesamaan dengan bank yaitu sebagai lembaga intermediasi dan 

bergerak dalam bisnis uang. Simpanan bagi nasabah/masyarakat 

yang menyimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan dan 

deposito ada jaminan, sehingga telah jelas keamanannya, yaitu 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedangkan dana 

yang terwadahi dalam bentuk Koperasi, maka simpanan anggota 

di koperasi tidak ada jaminan kepastian dan keamanan seperti 

halnya LPS padahal baik perbankan ataupun KSP/USP sama-

sama harus menerapkan manajemen resiko terhadap dana yang 

dikelolanya. 

Manajemen resiko terhadap dana yang dikelola akan terkait 

dengan tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi. Jika 

anggota memiliki kepercayaan tinggi kepada KSP/USP, maka 

upaya menghimpun dana melalui simpanan akan lebih meningkat 

dan akan lebih cepat dalam memobilisasi dana anggota. Dengan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat akan bisnis koperasi, hal 

itu akan semakin memudahkan koperasi merekrut anggota baru. 

Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi anggota koperasi dan 

memanfaatkan dana koperasi, karena sudah dikelola dengan 

manajemen yang baik, di mana faktor manajemen risiko sudah 

melekat di dalamnya. 

Dalam rangka mengembangkan KSP/USP tersebut, sudah 

selayaknya dalam RUU yang baru untuk menawarkan model 



58 

 

Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Argumentasi perlu atau 

tidaknya pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi 

tersebut dapat disajikan sebagai berikut : 

ASPEK/ 

PARAMETER  

ALASAN 

DIPERLUKAN 

ALASAN TIDAK 

DIPERLUKAN 

Kredibilitas 

industri KSP 

Tingkat kepercayaan 

anggota KSP untuk 

menyimpan sangat 

rendah. 

Sebagai anggota 

mestinya mempunyai 

kepercayaan yang 

tinggi kepada 

Koperasinya sehingga 

mempercayakan 

simpanannya kepada 

Koperasi. 

Krisis industri 

KSP 

1. KSP dalam proses 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

sehingga 

memerlukan 

dukungan dan 

perlindungan dari 

Pemerintah. 

2. sebagai lembaga 

intermediasi KSP 

harus mampu 

menerapkan 

prinsip GRC 

(governance risk 

compliance). 

KSP tidak dalam 

kondisi krisis yang 

berdampak sitemik 

sehingga tidak 

memerlukan 

kehadiran dari negara 

untuk melindungi. 

 

Nilai Koperasi: 

Kemandirian 

Kemandirian finansial 

KSP masih rendah, 

KSP sebagai lembaga 

intermediasi tertutup 
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ditandai dengan lebih 

mengandalkan debt 

daripada simpanan. 

mestinya memiliki 

CAR yang lebih tinggi 

karena dia adalah 

kepercayaan anggota. 

Resiko likuiditas? 1. Peluang terjadinya 

gagal bayar karena 

memasukkan 

investasi di sektor 

riil karena 

mismatch 

management. 

2. sangat sensitif 

terhadap isu 

penjaminan 

simpanan. 

1. Koperasi 

mempunyai 

mekanisme 

lindung diri untuk 

mengurangi resiko 

usaha. 

2. Seyogyanya 

anggota koperasi 

mempunyai rasa 

memiliki yang 

tinggi terhadap 

Koperasinya. 

Tata kelola KSP Memerlukan 

instrumen yang dapat 

mendrive menuju tata 

kelola lembaga 

intermediasi yang 

sehat. 

Koperasi seharusnya 

telah menerapkan 

nilai dan prinsip 

koperasi dan tata 

kelola yang baik. 

Kelayakan usaha 

penjaminan 

Meskipun tidak 

berdampak sistemik 

tetapi berpotensi 

merugikan anggota 

koperasi dan anggota 

keluarganya. 

Capital flight di 

Koperasi tidak 

berdampak sistemik. 

Equal treatment Anggota Koperasi dan 

nasabah perbankan 

Anggota Koperasi dan 

nasabah perbankan 
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memerlukan 

perlakuan yang sama 

dari Pemerintah. 

mempunyai 

perbedaan motif 

investasinya.  

Perlakuan khusus 

terhadap lembaga 

intermediasi 

Lembaga intermediasi 

yang lain telah 

dibangun dan 

disiapkan lembaga 

penjaminnya. 

KSP hanya melayani 

anggota, semestinya 

resiko kemacetannya 

lebih kecil. 

Perilaku lembaga 

dalam mengelola 

resiko  

Hak setiap lembaga 

untuk memitigasi 

resiko melalui risk 

sharing dengan 

lembaga lain. 

KSP tidak perlu 

partner dalam rangka 

risk sharing karena 

melaksanakan 

kegiatan intermediasi 

tertutup. 

Kemampuan 

menanggung 

resiko secara 

intern 

Keterbatasan dana 

cadangan untuk 

menanggulangi resiko 

usaha. 

KSP dapat 

mengembangkan 

sistem tanggung 

renteng untuk 

mengatasi resiko 

usaha bersama 

Resiko pasar? KSP hanya 

melakukan usaha 

simpan dan pinjam, 

maka diperlukan 

penjaminan 

kelangsungan usaha. 

KSP tidak ada resiko 

pasar uang yang 

terkait dengan 

fluktuasi nilai tukar. 

Resiko Kredit? KSP masih banyak 

memberikan 

pinjaman tanpa 

agunan dan survey, 

KSP mengenal 

anggotanya sehingga 

dapat mengukur 

resiko.  
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sehingga NRFnya 

rendah. 

Resiko Regulasi? Pengaturan KSP 

masih  bersifat umum 

sehingga memerlukan 

pengaturan yang lebih 

spesifik tentang 

pengelolaan resiko 

usaha. 

Koperasi memiliki 

mekanisme untuk 

mengatasi resiko 

usaha bersama sesuai 

dengan nilai koperasi. 

Resiko 

Operasional? 

Karena pelayanan 

ditujukan kepada 

pengusaha mikro 

yang memiliki profil 

resiko beragam, maka 

diperlukan  lembaga 

pengelola resiko yang 

beragam tersebut. 

KSP dapat menekan 

biaya operasional 

dengan melakukan 

pelayanan secara 

berkelompok. 

Resiko Reputasi? Diperlukan instrumen 

untuk meredam 

dampak resiko 

kegagalan dari 

koperasi dalam 

industri KSP 

Kegiatan usaha KSP 

bersifat independen 

tidak ada tagihan 

antar lembaga. 
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Financial Risk? Karena KSP masih 

didominasi oleh modal 

luar maka resiko 

finansialnya tinggi 

sehingga memerlukan 

penjaminan. 

Koperasi dapat 

membangun 

instrumen 

pemupukan modal 

dari anggotanya. 

Resiko hukum? 1. Belum adanya 

penerapan 

tindakan atas 

kejahatan 

korporasi dalam 

koperasi. 

2. belum adanya 

tindakan berupa 

penerapan sanksi 

atas pelanggaran 

regulasi koperasi. 

Koperasi dapat 

menerapkan sanksi  

untuk menghindari 

resiko kejahatan 

korporasi. 

 

 

f) Pengawasan dan Pemeriksaan 

Peristiwa penyimpangan penyelenggaraan kegiatan 

perkoperasian oleh pengurus seperti yang terjadi pada Koperasi 

Angkutan Cipaganti, Koperasi Langit Biru di Jawa Barat,  Koperasi 

Karangasem Membangun di Bali, adalah sebagian kecil  bukti  

bahwa kualitas pengelolaaan Koperasi masih sangat rendah.  

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme 

Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengambil 

peran untuk melakukan pemberdayaan Koperasi. Tindakan 

pemberdayaan tersebut dapat berupa pengawasan, pemeriksaan 

ataupun pendidikan dan pelatihan. 
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Berbagai jenis perkoperasian harus diawasi untuk menjamin 

efektivitas penyelengggaraan dan efisiensi tetap terjaga. Semuanya 

memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien 

dan efektif guna meminimalisasikan tingginya kesalahan-

kesalahan. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 

dilakukan oleh Pemerintah, dalam melakukan pengawasan 

terhadap koperasi tersebut, pemerintah dapat membentuk 

lembaga/unit pengawas Koperasi. 

Sistem pengawasan memungkinkan pemerintah  mendeteksi 

inkonsistensi praktek perkoperasian sebelum menjadi kritis. 

Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dilakukan dengan 

mengimplementasikan sistem pengawasan, dan mengambil 

tindakan koreksi yang efektif. Sampai sekarang pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap koperasi belum dapat dilakukan dengan 

baik akibatnya banyak kasus yang terjadi akibat penyelahgunaan 

kelembagaan koperasi untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai 

dengan jatidiri koperasi. Untuk melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap koperasi harus dilakukan oleh tenaga 

fungsional yang kompeten, karena hasilnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik terhadap kepentingan anggota 

maupun masyarakat. 

 

g) Pemberdayaan Koperasi 

Pemberdayaan Koperasi berupa pembinaan dan 

pengembangan koperasi yang keberhasilan atau kegagalannya  

banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi 

anggota. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka 

keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat 

diwujudkan, hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam 

struktur organisasi. Oleh karena itu, pendidikan sangat 
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diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada 

anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis. 

Bagi koperasi di Indonesia, sebagian dari SHU dialokasikan untuk 

dana pendidikan, ini membuktikan bahwa koperasi juga 

melakukan investasi untuk mendukung perkembangan 

perkoperasian di masa yang akan datang. 

Sesuai amanah konsitusi, pemerintah mempunyai peran yang 

sangat penting dalam mengembangkan pendidikan perkoperasian. 

Lingkup pendidikan perkoperasian yang ditangani, meliputi: 

pendidikan pengurus, pengawas, anggota, karyawan, pembina, 

dan masyarakat umum. Pendidikan diarahkan dalam rangka:1) 

Membangkitkan aspirasi dan pemahaman anggota tentang konsep, 

prinsip, metode, dan praktik serta pelaksanaan usaha koperasi. 2) 

Mengubah perilaku dan kepercayaan serta menumbuhkan 

kesadaran pada masyarakat, khususnya anggota koperasi tentang 

arti penting dan manfaat bergabung dan berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan usaha dan pengambilan keputusan koperasisebagai 

upaya perbaikan taraf hidup anggota. 3). Mengembangkan rasa 

percaya diri, kemandirian, dan kesetiakawanan sosial antar 

anggota serta pemahaman tentang kewajiban, tugas, dan hak-hak 

anggota.4). Meningkatkan kompetisi anggota, pengurus, badan 

pengawas, dan karyawan untuk memperbaiki manajemen dan 

kinerja usaha anggota dan koperasinya. 5). Menjamin 

kesinambungan kepemimpinan di berbagai tingkatan organisasi 

koperasi. 6). Mendorong dan menopang kebijakan pemerintah 

serta gerakan koperasi dalam rangka pembangunan sosial 

ekonomi. 
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h) Gerakan Koperasi 

Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan 

mengoptimalkan fungsi dan peran Gerakan Koperasi. Gerakan 

Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam 

memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi 

Koperasi. Semakin bertambah jumlah Koperasi-Koperasi, maka 

semakin bertambah pula persoalan-persoalan yang di hadapi oleh 

Koperasi-Koperasi tersebut, baik yang mengenai hubungan antar 

Koperasi sendiri, maupun mengenai Koperasi sebagai suatu 

keseluruhan dengan badan-badan dan lembaga-lembaga lainnya. 

Ada diantara masalah-masalah yang dapat ditanggung sendiri 

oleh Koperasi yang sama jenisnya akan tetapi ada juga persoalan-

persoalan yang harus dihadapi oleh semua Koperasi dari segala 

jenis secara bersama. Dengan demikian perlu adanya suatu 

kesatuan organisasi dikalangan mereka sendiri yang secara 

khusus dan tersendiri menangani dan menanggulangi persoalan-

persoalan bersama tadi sehingga lebih baik hasil yang akan 

diperoleh dari pada jika masing-masing Koperasi mengurusnya.  

Gerakan Koperasi perlu membentuk organisasi/dewan 

Koperasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan 

bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi dalam rangka 

pemberdayaan Koperasi.Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan 

kongresnya yang pertama di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 

1947 dengan mempersatukan diri dalam satu organisasi nasional 

yang demokratis yang bernama “Sentral Organisasi Koperasi 

Republik Indonesia”, disingkat SOKRI. Akan tetapi karena pada 

waktu itu masih berada dalam puncak perjuangan kemerdekaan, 

SOKRI belum banyak dapat menjalankan tugasnya dan belum 

dapat mempersatukan semua Koperasi di seluruh tanah air.  
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Seiring perkembangan perkoperasian di Indonesia, Gerakan 

Koperasi kini diwakili oleh Dewan Koperasi Indonesia. Dewan ini 

tidak bersifat tunggal, di dalam Gerakan Koperasi dapat 

membentuk wadah-wadah lainnya dalam rangka pemberdayaan 

Koperasi anggota yang dinaunginya, namun demikian 

kelembagaan yang kini telah ada dan mewakili Gerakan Koperasi 

Indonesia sebagai salah satu anggota International Cooperative 

Alliance (ICA) adalah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang 

merupakan kelanjutan dari “Sentral Organisasi Koperasi Republik 

Indonesia”, hasil dari kongres pertama Gerakan Koperasi 

Indonesia tahun 1947. 

Kewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan, 

pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap Koperasi 

merupakan kewajiban yang dilakukan juga oleh Gerakan Koperasi 

kepada anggota koperasinya. Pemerintah dalam melakukan 

pembinaan Koperasi berdasarkan falsafah membantu Koperasi 

sehingga akhirnya Koperasi dapat membantu dirinya sendiri 

(kemandirian Koperasi), atau dengan kata lain “membantu rakyat 

sehingga rakyat dapat membantu dirinya sendiri”. Dalam konsep 

tersebut mengandung makna  bahwa pembinaan ini hanya 

berhasil jika yang bersangkutan sendiri pada suatu saat dapat 

menjalankan tugas itu lebih lanjut atas kekuatan sendiri.  

Pemerintah tidak bermaksud dan menginginkan bahwa 

fasilitas-fasilitas dan bantuan kepada Koperasi yang tersedia pada 

suatu saat tertentu oleh pemerintah akan dilanjutkan dengan 

jumlah dan cara yang sama. Tentu pemerintah tetap 

mempertahankan tugas-tugasnya sebagai pembuat undang-

undang mengenai koperasi dan tugas-tugas pengawasan dan 

perlindungan secara umum. Akan tetapi tugas-tugas lain seperti 

pembinaan melalui penerangan, perencanaan, dan sebagainya 
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sebaiknya berada dalam tangan Gerakan Koperasi sendiri, karena 

akhirnya Gerakan itu sendirilah yang dapat menentukan lebih 

baik mengenai kebutuhannya sendiri. Dalam konteks ini 

diperlukan sinergisitas peran antara Gerakan Koperasi dan 

Pemerintah dalam melakukan pembangunan Perkoperasian 

Indonesia.  

 

i) Sanksi 

Penyelenggaraan koperasi ternyata berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman itu sendiri, termasuk di dalamnya 

beberapa modus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang 

yang mengatasnamakan koperasi dan pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Berdasarkan 

hal tersebut perlu penindakan terhadap koperasi yang tidak 

melaksanakan aktualisasi Jati Diri.  

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan kegiatan 

kelembagaan dan usaha Koperasi, anggota  memilih pengurus dan 

pengawas dalam rapat anggota sehingga dalam hal kelembagaan 

dan usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenanganya, 

pengurus memegang kuasa Rapat Anggota. Dalam ketentuan 

disebutkan bahwa pada dasarnya Perangkat Organisasi Koperasi 

terdiri dari Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), 

Pengurus dan Pengawas (pemegang kuasa Rapat Anggota). 

Pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota wajib dan 

tunduk dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dalam hal 

pengelolaan kelembagaan dan usaha Koperasi, dan apabila ada 

pelanggaran Pengurus harus bertanggung jawab pada Rapat 

Anggota.Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang selama ini 

terjadi yang dilakukan oleh pengurus karena tidak memperhatikan 

keputusan Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan, 
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sebagai contoh Pengurus KSP yang memberikan pinjaman 

melebihi daripada yang sudah ditentukan di dalam Rapat Anggota 

sebagai diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa 

batas maksimum pemberian pinjaman kepada Anggota, calon 

anggota, Koperasi lain, dan anggotanya atau pinjaman oleh 

Pengurus dan Pengawas harus mendapat persetujuan Rapat 

Anggota.Pelanggaran-pelanggaran pengelolaan Koperasi oleh 

Pengurus yang saat ini terjadi yang sedang dalam proses hukum: 

1. Koperasi Langit Biru, dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 

800 M, Koperasi ini melakukan investasi pada beberapa PT 

yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai Anggaran Dasar dan 

merugikan beberapa Anggota dan jumlah Anggota yang 

terdaftar sebanyak 60 orang saja namun kenyataannya 

sebanyak 113.000 orang mempunyai kartu anggota yang 

belum membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib 

dalam proses hukum Pengurus meninggal dunia, Asset 

bernilai Milyaran rupiah disita; 

2. Koperasi Cipaganti dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 3 

T, pada Koperasi ini banyak sekali Anggota maupun non 

anggota yang mengikuti investasi modal penyertaan pada 

Koperasi Cipaganti namun pada kenyataannya Koperasi telah 

mengalihkan dananya  untuk membiayai PT-PT yang lain; 

3. Koperasi Aridho di daerah Karawang yang bergerak dibidang 

rental mobil, Pengurus telah melarikan dana Koperasi 

sebanyak kurang lebih Rp. 500 juta. 

4. KSU Milik Bersama di Makkassar dengan nilai kerugian 

kurang lebih Rp. 600 M, Pengurus memberikan pinjaman 

tidak sesuai ketentuan perundang-undangan; 



69 

 

5. Koperasi Karangasem Membangun di Bali dengan nilai 

kerugian kurang lebih Rp. 400 M; dan 

6. Koperasi Multi Niaga Makkassar dengan nilai kerugian 

kurang lebih Rp. 800 M. 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan kesengajaan dari 

pengurus yang mendapatkan kepercayaan dari Rapat Anggota 

untuk mengelola Koperasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. Namun demikian, apabila pengelolaan Koperasi 

dilakukan tidak dengan hati-hati atau melanggar peraturan 

perundang-undangan maka Anggota akan rugi dan dapat menjadi 

contoh yang tidak baik bagi Koperasi-koperasi lain. Selain 

pelanggaran yang bersifat pidana, ada pula pelanggaran terhadap 

nilai-nilai dan prinsip, badan hukumnya Koperasi namun tidak 

menjalankan aktualisasi diri sebagai Koperasi, pelanggaran-

pelanggaran tersebut dapat dilihat kembali dalam subbab 

Permasalahan Koperasi dalam naskah ini.Hal ini akan menjadi 

persoalan tersendiri apabila tidak ada sanksi pidana dan tindakan 

nyata yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang. 

Apakah sanksi administratif tidak cukup? Jan Remmelink 

mengatakan bahwa “kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan 

pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, 

termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, 

memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi 

lainnya (perdata dan administratif, penulis), demi alasan teknis 

murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah 

dilakukannya tindakan kriminal”. Namun demikian, Remmelink 

mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus 
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dipandang sebagai ultimum remedium.27 Jadi sepanjang dirasa 

cukup suatu undang-undang ditegakkan dengan sanksi 

administratif maka pilihan seyogyanya pada sanksi administratif. 

Permasalahannya hanyalah pada proses pemberian sanksinya dan 

hal ini tergantung pada pejabat yang berwenang dalam 

menjatuhkan sanksinya.  

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian belum mengatur secara jelas sanksi 

terhadap pelaku Koperasi yang melanggar peraturan perundang-

undangan, terutama dalam hal seseorang dengan sengaja 

mengaku atau memanfaatkan dengan mengatasnamakan Koperasi 

sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, 

tempat usaha, bidang, dan kegiatan usaha atau pengadaan barang 

dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi. 

Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagi Koperasi akan 

berbahaya terutama kepercayaan masyarakat  terhadap Koperasi 

sebagai Badan Hukum dan dikhawatirkan akan sulit berkembang, 

apalagi belum ada payung hukum tentang sanksi yang tegas 

terhadap adanya kesengajaan yang merugikan anggota Koperasi 

dalam memperoleh kesejahteraannya. Seiring dengan 

perkembangan dunia usaha yang rawan dengan tindak pidana 

(criminal crime) maka sudah waktunya dalam Undang-Undang 

tentang Perkoperasian perlu dipikirkan untuk menampung 

keinginan masyarakat bahwa ketentuan pidana perlu 

dicantumkan dalam undang-undang, termasuk sanksi 

administratif bagi pelanggar administrasi kepemerintahan. 

Koperasi Indonesia diharapkan mampu menjadi sokoguru 

perekonomian Indonesia sebagaimana cita-cita pendiri Negara 

                                                           
27

Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan 
Pidananya dalam KUHP Indonesia,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. 
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Indonesia.Saat ini kinerja koperasi terhadap perekonomian bangsa 

baru mencapai 3-5% dari nilai total Produk Domestik Bruto 

Indonesia.Kedepannya, Pembangunan koperasi di Indonesia 

diarahkan pada  pengaturan yang memungkinkan koperasi 

berkembang dan mewujudkan peran sebagai soko guru 

pembangunan perekonomian Indonesia, mampu memberikan 

kontribusi pada Nilai Total Produk Domestik Bruto minimal 33,3% 

atau  memiliki pangsa pelayanan minimal 33% baik dalam ukuran 

besaran pangsa pasar (market share)  atau  pangsa produksi 

(product share)bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya 

seperti Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah.  

 

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan masyarakat dan 

Beban Keuangan Negara 

Dalam penerapan sistem baru dalam Rancangan Undang-

Undang tentang Perkoperasianterdapat beberapa implikasi yang 

akan mempengaruhi penyelenggaraan koperasi. Pihak-pihak yang 

akan terkena dampak berkaitan dengan  koperasi misalkan 

pendiri koperasi, anggota koperasi, penguruskoperasi, pengawas 

koperasi ,PPNS, penyuluh koperasi, masyarakatserta 

pemerintah/pemerintah daerah. Terhadap implikasi penerapan 

sistem baru tersebut memerlukan antisipasi dari pihak-pihak yang 

akan terkena dampak dari penerapan suatu Undang-Undang 

tersebut, meliputi : 

 

1) Dampak terhadap pelaku Koperasi 

Sebagai institusi sosial, Koperasi merupakan wadah senasib 

sepenanggungan, hidup dalam kebersamaan, didasarkan kepada 
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prinsip solidaritas di dalam kesamaan derajat (equality) dan 

dikelola secara demokratis. Adanya karakteristik tersebut 

menciptakan mekanisme kerja Koperasi yang khas dimana 

partisipasi anggota merupakan inti dari kekhasannya28. Maju – 

mundurnya Koperasi tidak bersumber pada laba melainkan pada 

partisipasi anggota sebab laba atau rugi yang terjadi akan jatuh ke 

tangan anggota juga. Bila diinginkan Koperasi sebagai suatu 

institusi ekonomi menjadi lebih besar dan maju maka anggota 

harus bersedia berpartisipasi lebih besar lagi. Di dalam 

pengaturan RUU yang baru ada mekanisme baru berupa 

simpanan khusus, mekanisme ini dimunculkan dalam rangka 

mengaktifkan partisipasi anggota dalam melakukan pemupukan 

modal yang lebih banyak untuk Koperasi. Partisipasi anggota yang 

lebih massif akan mendorong peningkatan modal Koperasi yang 

lebih besar pula. Pengaturan RUU baru juga harus memberikan 

aturan sanksi bagi pelaku Koperasi yang tidak menjalankan 

Koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

Penerapan sistem pengaturan perkoperasian baru juga akan 

memberikan pemahaman yang lebih spesifik pada pentingnya 

pemberian status Badan Hukum Koperasi yang menjadikan 

Koperasi Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu Lintas 

Hukum. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap resiko 

berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat 

berkoperasi bagi masyarakat. 

 

2) Dampak Ekonomi. 

Penerapan Undang-Undang Koperasi yang baru mendorong 

aktivitas pengembangan anggota lebih intensif karena kinerja 

koperasi dalam pengembangan anggota akan dipantau secara 

                                                           
28

Ibid, Hal 151 
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periodik dan terukur. Pengaturan baru yang mendorong 

peningkatan kinerja koperasi tersebut antara lain adanya 

penegasan jati diri koperasi, pengawasan dan pemeriksaan 

koperasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, pendidikan 

Koperasi, penerapan sanksi bagi anggota/pengurus/pengawas 

koperasi. Pengaturan tersebut diharapkandapat mendorong 

partisipasi masyarakat yang lebih tinggi selaras dengan 

perkembangan volume usaha koperasi yang kemudian diikuti oleh 

pemerataan distribusi pendapatan dan manfaat ekonomi anggota 

koperasi. Serta pengendalian kesenjangan distribusi pendapatan 

dan penguasaan atas factor produksi oleh kelompok tertentu 

dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh Rasio Gini yang makin 

baik. 

Pencapaian volume usaha koperasi berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan UKM adalah Rp. 96.062 Trilliun. Hasil 

tersebut berasal dari volume rata-rata koperasi yang berjumlah 

anggota sebanyak 35.237.990  orang anggota/ 206.288 unit 

koperasi yang terdaftar. Sayangnya dari sekian banyak volume 

anggota koperasi tersebut, 30 % diantaranya terdeteksi tidak aktif, 

apabila penguatan manajerial koperasi ini dapat ditingkatkan 

maka diharapkan target koperasi untuk dapat menyumbangkan 

sebesar 33% PDB dapat terwujud. 

 

3) Dampak Sosial Politik 

Kebijakan Politik Ekonomi dalam Undang-Undang yang baru 

diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar 

terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, 

serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling 

menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan 
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Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk 

mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang 

berdaya saing tinggi, prioritas dalam mengembangkan usaha 

serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri 

terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses 

kepada sumber dana. 

Koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional 

harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan 

dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan 

yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik 

Negara dan mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola 

sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan 

pengusaha mikro, kecil, dan menengah.  

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam 

lainnya dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala 

bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka 

pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan 

koperasi serta masyarakat luas. Lembaga Keuangan wajib dalam 

batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka 

peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi 

koperasi. 

 

4) Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara. 

Peningkatan kualitas pengelola koperasi dan pencapaian 

usaha koperasi melalui kegiatan perkoperasian akan berdampak  

pada bertambahnya beban keuangan negara.Tugas pemerintah 

yang didorong lebih banyak adalah untuk melaksanakan 

pengawasan kegiatan Koperasi dan menjamin implementasi 

Undang-Undang baru ini. Pengawasan dilakukan oleh  lembaga 
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yang telah ada selama ini seperti  bagian Pengawasan pada 

Kementerian maupun Dinas Koperasi di Daerah. Demikian pula 

Pendirian lembaga Penjamin Simpanan akan membebani 

keuangan Negara. Prosedur pendirian Lembaga Penjamin 

Simpanan Koperasi akan diatur sesuai dengan 

peraturanperundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

EVALUASI DANANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian dinilai sudah tidak layak sebagai payung hukum 

karena perkembangan masyarakat yang semakin modern. 

Koperasi dipandang perlu untuk berkembang dan menyesuaikan 

dengan kondisi kekinian. Hal-hal yang belum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

antara lain: 

1. Belum adanya sanksi terkait pelanggaran implementasi 

undang-undang tersebut oleh Pengurus/Pengelola Koperasi; 

2. Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan, lembaga 

pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin 

Simpanan; 

3. Belum ada pengaturan pembuatan akta pendirian dan 

perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris padahal 

koperasi merupakan badan hukum; 

4. Belum adanya pengaturan pengelolaan koperasi berdasarkan 

prinsip syariah; 

5. Perlu untuk mempertegas peran dan fungsi Pengawas; dan  

6. Pentingnya memperlakukan modal koperasi sebagai ekuitas. 

 

Demikian juga pengaturan tentang hak anggota, hak 

koperasi, dan hak pihak ketiga belum mendapat perlindungan 

secara memadai. Hal ini disebabkan karena belum semua 
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kekayaan koperasi dicatat atas nama koperasi. Undang-Undang 

ini juga dianggap  belum mampu memberikan perlindungan 

kepada anggota koperasiselaku pemilik koperasi ketika dalam 

menjalankan tugasnya pengurus melakukan penyimpangan yang 

merugikan koperasi secara keseluruhan dan mengancam 

keberlanjutan pengembangan usaha koperasi. 

Dalam rangka menyempurnakan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian untuk mempertegas jati diri Koperasi, 

asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, 

pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, 

pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan 

Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut 

mencapai tujuan pembangunan Koperasi. 

Namun demikian, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian tersebut diimplementasikan, 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-

XI/2013 telah membatalkan Undang-Undang tersebut secara 

keseluruhan karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.. 

Pembatalan Undang-Undang tersebut membawa dampak bagi 

praktik koperasi, para pembuat hukum harus segera menyusun 

Rancangan Undang-Undang (RUU) baru disertai dengan Naskah 

Akademik yang mendukung RUU baru agar penguji materiilan di 

Mahkamah Konstitusi tidak terjadi lagi. 

Secara rinci pasal – pasal yang dipermasalahkan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut adalah: 

1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 yang menyatakan Koperasi 

sebagai Badan Hukum tidak mengandung pengertian 

substantive Koperasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 
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33 ayat 1 UU 1945 dan penjelasannya karena mengandung 

pengertian individualistik. 

2. Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 57 ayat 2 UU 17/2012 tentang 

imbalan pengurus dan pengelola Koperasi dinilai bukan 

masalah konstitusional sepanjang penetapan besaran 

imbalan dalam ruang lingkup keputusan RAT. 

3. Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 56 ayat 1 UU 17/2012 

Tentang Tugas dan Kewenangan Pengawas. Pemberian 

kewenangan pada pengawas untuk mengusulkan pengurus, 

memberhentikan anggota maupun membehentikan pengurus  

untuk sementara waktu dan menolak anggota baru tidak 

mencerminkan kesamaan hak sebagai nilai dasar Koperasi. 

Dengan demikian dianggap bertentangan pula dengan Pasal 

33 ayat 1 UUD 1945 dan mereduksi eksistensi RAT sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi. 

4. Pasal 55 ayat 1 UU 17/2012 Tentang pengangkatan pengurus 

Non Anggota, meskipun tujuannya untuk meningkatkan 

profesionalisme Koperasi    tidak sesuai dengan nilai dan 

prinsip Koperasi dan pengujian konstitusional frasa “Non 

Anggota” beralasan menurut Hukum. Selayaknya 

peningkatan profesionalisme anggota menjadi norma 

pengaturan untuk pemberdayaan Koperasi. 

5. Pasal 66 – Pasal 77 UU 17/2012 Tentang Modal Koperasi. 

Setoran pokok anggota adalah wujud keputusan menjadi 

anggota Koperasi secara sukarela, sehingga ketika 

memutuskan berhenti menjadi anggota Koperasi anggota 

dapat menarik kembali simpanan pokok  dapat ditarik 

kembali. Keharusan anggota membeli Sertifikat Modal 

Koperasi dinilai tidak sesuai dengan prinsip Koperasi yang 

bersifat sukarela dan terbuka. Ketika anggota memutuskan 
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keluar dari Koperasi,  penjualan Sertifikat Modal Koperasi 

kepada anggota lain atau kepada Koperasi kembali dinilai  

Mahkamah Konstitusi berpeluang anggota kehilangan  

kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi bila tidak ada anggota 

lain yang berminat membeli Sertifikat Modal Koperasi 

tersebut atau bila surplus usaha koperasi akumulatif tidak 

cukup untuk membeli Sertifikat Modal Koperasi yang dijual 

oleh anggota. Kondisi ini menurut Mahkamah Konstitusi 

dinilai bertentangan dengan prinsip dasar Koperasi.Pasal 75 

yang mengatur modal Koperasi dinilai bertentangan dengan 

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 karena memberikan peluang 

intervensi pihak luar termasuk pemerintah dan pihak asing 

melalui permodalan tanpa batas 

6. Pasal 78 ayat 2 UU 17/2012 Tentang Larangan Pembagian 

Surplus Hasil Usaha yang Berasal dari Transaksi dengan Non 

Anggota dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan 

dengan Pasal 28D ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

Ketentuan ini dinilai mencerminkan ketidakberpihakan pada 

anggota Koperasi sebagai pemilik Koperasi. 

7. Pasal 80 UU 17/2012 Tentang Penambahan Sertifikat Modal 

Koperasi. Kewajiban  anggota untuk menyetorkan tambahan 

Sertifikat Modal Koperasi bila Koperasi mengalami deficit 

Hasil Usaha kususnya  bagi Kopersi Simpan Pinjam dinilai 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 

UUD 1945. 

8. Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 UU 17/2012 Tentang Jenis 

Koperasi  dinilai oleh Mahkamah mengandung pembatasan 

jenis kegiatan usaha Koperasi. Diartikan pengaturan tersebut 

secara normative mengelompokkann kegiatan usaha Koperasi 

terdiri dari empat jenis yaitu Koperasi Produsen, 
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KoperasiKonsumen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan 

PInjam(KSP). Setiap koperasi hanya diijinkan memilih salah 

satu jenis Koperasi alternative tersebut. Dengan demikian 

Mahkamah menilai ketentuan ini memasung kreatifitas dan 

peluang pengembangan usaha Koperasi seiring perubahan 

kapasitas sendiri Koperasi dan peluang usaha yang ada. 

Ketentuan ini dipandang bertentangan dengan  kondisi 

empiric yang mengungkapkan bahwa Koperasi Serba Usaha 

juga dapat berkembang dengan baik dan mampu mengelola 

usahanya dengan efektif  dan efisien. Mengarahkan Koperasi 

untuk focus pada usaha tertentu dinilai bertentangan dengan 

hakekat Koperasi sebagai usaha kolektif untuk mewujudkan 

tujuan bersama.  

 

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-

Undangan Yang Terkait Dengan Perkoperasian. 

Ada beberapa Undang-Undang yang perlu disinkronisasikan 

secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Penyelarasan ketentuan-ketentuan dalamRUU tentang 

Koperasi ini perlu disinkronisasikan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan khususnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1992 tentang Perbankanini disebutkan bahwa 

“Bentuk Hukum Bank dapat berbentuk Koperasi”. Ketentuan 

ini berlaku bagi usaha Bank Umum maupun Bank 
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Perkreditan Rakyat. Dengan dasar hukum Pasal 21 tersebut 

maka dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Koerasi yang akan disusun perlu mengakomodasi 

kepentingan koperasi yang melakukan usaha perbankan. 

Agar RUU tentang Koperasi ini dapat sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankanini. 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

RUU tentang Koperasi perlu memperhatikan pengaturan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat seperti pada: 

a. Penjelasan Pasal 32 huruf i yang menyebutkan bahwa 

anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak boleh 

terafiliasi dengan suatu badan usaha, yang salah 

satunya tidak menjadi anggota pengurus atau badan 

pemeriksa suatu koperasi. Hal ini untuk menghindari 

adanya konflik kepentingan (conflict of interest)  sehingga 

tidak boleh ada pengaturan dalam RUU tentang Koperasi 

ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini. 

b. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 huruf i 

menegaskan bahwa kegiatan usaha koperasi yang secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya 

dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini 

dapat menjadi acuan bagi pembuat RUU tentang 

Koperasi ini untuk membuat pengaturan sedemikian 

rupa sepanjang demi kepentingan anggota koperasi itu 

sendiri. 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

RUU tentang Koperasi ini juga perlu sejalan dengan 

ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa : 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, 

dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha 

produktif di perusahaan. 

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh berupaya menumbuh 

kembangkan koperasi pekerja/buruh, dan 

mengembangkan usaha produktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dengan ketentuan tersebut perlu diakomodasi ketentuan 

yang terkait pengembangan koperasi di lingkungan 

perusahaan. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dibutuhkan dalam 

lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan. 

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini disebutkan 

bahwa Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa 

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk:  
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a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 

b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem 

perbankan sesuai dengan kewenangannya. 

 

Lalu keterkaitannya dengan koperasi bagaimana dengan 

koperasi yang melakukan jasa simpan pinjam dan bernama 

Bank Prekreditan Rakyat yang otomatis melakukan aktifitas 

pengumpulan/penghimpunan dana dari masyarakat yang 

apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan ini maka dana simpanan dalam koperasi jasa 

simpan pinjam dan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dijamin 

oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dalam 

penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi ini 

ketentuan ini mutlak diperhatikan dan harus disesuaikan 

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan ini. 

 

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini berbunyi bahwa dalam hal Debitor 

adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia. Terkait dengan Bank 

Perkreditan Rakyat yang merupakan badan usaha koperasi 

yang melakukan jasa simpan pinjam apabila pailit apakah 

yang akan mengajukan Bank Indonesia atau Kementerian 

Koperasi dan UKM yang dalam hal pengawasan koperasi yang 

bersifat jasa akan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan 
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UKM dan Akuntan Publik. Hal-hal seperti ini perlu dicermati 

betul agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau 

justru kekosongan hukum yang justru dapat dijadikan celah 

hukum bagi kreditur-kreditur yang tidak beritikad baik.  

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan ini disebutkan bahwa  

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta 

pendirian Yayasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 

ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. 

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan 

permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang 

membuat akta pendirian Yayasan tersebut. 

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 

menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri 

dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 

terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan 

ditandatangani. 

(4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat 

meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam 

jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal permohonan diterima secara lengkap. 
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(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan pertimbangan diterima. 

(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan 

dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah." 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan Pasal 11 sebelumnya berbunyi: 

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan disebutkan 

dalam Pasal 1 butir 7 bahwa Menteri adalah Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga itu 

berarti bahwa apabila Yayasan ingin memperoleh status 

badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) maka pendiri atau kuasanya 

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris 

yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Dan Menteri 

yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan 

koperasi bila para pembuat Undang-Undang menginginkan 

koperasi menjadi badan usaha yang berbadan hukum. 

Pengajuan pengesahan badan hukum koperasiterdapat dua 

alternative yaitu pendaftaran badan hukumnya ke 

Kementerian Hukum dan HAM atau ke Kementerian Koperasi. 

 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 
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Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang 

Koperasi nanti harus dipahami betul terlebih dahulu akibat 

dari pemberlakuan bentuk ”berbadan hukum” bagi koperasi 

nantinya karena harus kita cermati dengan status berbadan 

hukum maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) yang berlaku tentu sudah berbeda sehingga dalam 

penyusunannya nanti tidak akan bertentangan dengan 

ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas sebagai contoh badan usaha yang 

berbadan hukum.  

Kemudian dalam  Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa 

Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan 

badan hukum Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (4) yakni bahwa “Perseroan memperoleh status badan 

hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri 

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, pendiri 

bersama-sama mengajukanpermohonan melalui jasa 

teknologi informasi sistem administrasi badan hukum 

secaraelektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian 

yang memuat sekurang-kurangnya: 

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

b. jangka waktu berdirinya Perseroan; 

c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal 

disetor; 

e. alamat lengkap Perseroan. 

Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri yang tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi 

manusia seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 16 sehingga 

pendaftaran pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas 
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menjadi Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Lalu bagaimana dengan koperasi bila para pembuat Undang-

Undang menginginkan koperasi menjadi badan usaha yang 

berbadan hukum.Pengajuan pengesahan badan hukum 

koperasi terdapat dua alternative yaitu pendaftaran badan 

hukumnya ke Kementerian Hukum dan HAM atau ke 

Kementerian Koperasi. 

 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 

Sejogyanya RUU tentang Koperasi berkaitan erat dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 2 (dua) Pasal yang menyebutkan kata 

Koperasi sebagai bagian dari materi pengaturan. Pada Pasal 1 

angka 11 disebutkan bahwa Koperasi merupakan salah satu 

institusi yang menyediakan pembiayaan bagi upaya 

memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pasal 22 menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan 

sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 

Pemerintah melakukan upaya salah satunya dalam huruf d 

disebutkan melalui peningkatan kerjasama antara Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan 

koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.  Dengan 

demikian hal ini menunjukkan bahwa koperasi dianggap 

sebagai salah satu sumber permodalan bagi pembiayaan 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 
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Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini 

dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah hanya dapat 

didirikan dan/atau dimiliki oleh badan hukum  Perseroan 

Terbatas, yang dibentuk oleh warganegara Indonesia. 

Kemudian Ketentuan Pasal 14 koperasi dapat memiliki atau 

membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau 

melalui bursa efek.  

Hal ini mengindikasikan bahwa Usaha Simpan Pinjam 

berdasarkan prinsip Syariah terbuka peluang untuk  

diakomodasikan pengaturannya dalam  Rancangan Undang-

Undang tentang Koperasi. 

 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 13 UU 

No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa koperasi dimasukkan 

sebagai pihak pelapor yaitu intitusi yang merupakan penyedia 

jasa keuangan. Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa 

sebagaimana yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas 

dan pengatur. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali 

Pengguna Jasa dilakukan pada saat: melakukan hubungan 

usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan 

dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang 

nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); terdapat Transaksi Keuangan 

Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang 

dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Pihak Pelapor 

meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna 

Jasa. 
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Untuk mengakomodasi ketentuan tersebut dalam RUU 

tentang Koperasi yang baru harus menetapkan mekanisme 

pelaksanaan kewajiban prinsip mengenal nasabah dan 

melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK secara 

periodik oleh Koperasi penyelenggara kegiatan Simpan Pinjam 

sesuai  mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

terkait. 

 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik; 

Dalam rangka menjalankan kewenangan OJK untuk 

melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Jasa 

Keuangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka dalam 

Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi yang baru akan 

mengatur  bahwa  sepanjang cakupan pelayanan jasa simpan 

pinjam oleh Koperasi hanya dilakukan untuk anggota 

Koperasi maka  Koperasi penyelenggara  jasa layanan Simpan 

Pinjam dikecualikan dari pengawasan dan pemeriksaan yang  

dilaksanakan  oleh OJK.  

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam 

atau usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh pembina 

Koperasi dan Akuntan Publik yang independen untuk 

menjamin kesahihan dan akurasi penyajian informasi 

keuangannya kepada publik. Dengan demikian Rancangan 

Undang-Undang tentang Koperasi yang baru harus 

memperhatikan pengaturan-pengaturan yang sudah berlaku 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik agar tidak saling tumpang tindih dalam 

pengaturannya. 
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12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Koperasi yang melakukan usaha jasa perbankan  atau 

melaksanakan kegiatan jasa keuangan seperti asuransi, 

leasing, ventura dan anjak piutang harus melengkapi ijin 

usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai dengan peraturan ini termasuk 

mengakomodasikan  kelembagaaan  tambahan sesuai 

peraturan yang berlaku sedangkan badan hukum koperasi 

tersebut tetap disahkan oleh Menteri Koperasi. 

Dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan tersebut 

terkait kewenangan OJK dalam pengawasan kegiatan 

penyelenggaraan Jasa Keuangan maka dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Koperasi yang baru akan mengatur  

bahwa  sepanjang cakupan pelayanan jasa simpan pinjam 

oleh Koperasi hanya dilakukan untuk anggota Koperasi maka  

Koperasi penyelenggara  jasa layanan Simpan Pinjam 

dikecualikan dari pengawasan dan pemeriksaan yang  

dilaksanakan  oleh OJK. Pengawasan dan pemeriksaan 

koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam 

dilaksanakan oleh pembina Koperasi dan Akuntan Publik 

yang independen untuk menjamin kesahihan dan akurasi 

penyajian informasi keuangannya kepada publik. 

 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro. 

Bentuk Badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk badan hukum 

dari LKM ialah Koperasi, khususnya koperasi jasa. 



91 

 

Kepemilikan Koperasi dapat memiliki sisa kepemilikan saham 

LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.  Dimana 

kepemilikan saham lainnya ialah  Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. 

Selain saham, ketentuan Pasal 8 juga menyatakan secara 

jelas bahwa LKM hanya dapat dimiliki salah satunya oleh 

Koperasi. 

Dalam hal kesulitan likuiditas dan solvabilitas upaya 

yang dapat dilakukan untuk menangani LKM yang mengalami 

kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan 

keberlangsungan usaha LKM maka OJK dapat melakukan 

tindakan salah satunya menurut pasal 23 ayat (1) butir a, 

berupa pemegang saham atau anggota koperasi menambah 

modal. Oleh karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan 

LKM merupakan kewenangan OJK. Dalam melaksanakan 

pembinaan LKM, OJK melakukan koordinasi salah satunya 

dengan Kementerian Koperasi dan UKM.  Dalam melakukan 

inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, dalam Pasal 

40 UU Lembaga Keuangan Mikro ini diatur bahwa OJK 

bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan 

Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi 

tersebut. 

Ada juga pengenaan Sanksi Administratrif, Bagi LKM 

yang melanggar ketentuan dalam UU, berdasarkan Pasal 33 

ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa, salah 

satunya di butir d, yaitu pemberhentian direksi atau 

pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 

pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham 

atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang 

tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.  
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Ketentuan Pidana berdasarkan Pasal 34, setiap orang 

yang menjalankan LKM tanpa izin dapat dipidana dengan 

pidana penjara. Dalam hal kegiatan yang dimaksud ini 

dilakukan oleh badan hukum yang salah satunya berbentuk 

koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud 

dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah 

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai 

pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.  

Selain ketentuan Pasal di atas, pada Pasal 38 juga diatur 

mengenai tindak pidana yang dikenakan bagi Pemegang 

saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh 

dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, 

anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak 

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam 

Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi LKM. 

Dalam kondisi tertentu bila Pemerintah Daerah atau 

masyarakat  menyelenggarakan jasa pembiayaan untuk 

kepentingan masyarakat miskin dengan bentuk kelembagaan 

koperasi maka  koperasi tersebut akan diatur dan 

dikelompokkan  sebagai koperasi jasa.  

 

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Perindustrian ini 

disebutkan bahwa pembangunan kawasan Industri dilakukan 

oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau koperasi. Ini berarti apabila 

koperasi dibentuk untuk meningkatkan efisiensi kegiatan 
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produksi masyarakat berpenghasilan rendah maka dapat  

diatur dan dikelompokkan sebagai koperasi produksi.  

 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Dalam penjelasan pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa 

koperasi sebagai salah satu bentuk badan hukum yang tidak 

dapat disamakan dengan Badan Usaha Milik Desa. Di mana 

dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa Badan Usaha 

Milik  Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk 

mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan 

perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

Badan Usaha Milik Desa secara spesifik tidak dapat 

disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, 

CV, atau koperasi. Oleh karena itu Badan Usaha Milik Desa 

merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam 

pelaksanaan kegiatannya bertujuan disamping untuk 

membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik 

Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, 

perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Oleh 

karena itu kekhususan desa ini juga harus mendapat 

perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang 

tentang Koperasi agar tidak bertentangan dan melanggar 

asas-asas koperasi itu sendiri. 

 

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Disebutkan pada penjelasan pasal 2 butir g mengenai  

penyusunan Kebijakan perdagangan salah satunya 
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berlandaskan asaskemitraan, bahwa “asas kemitraan” adalah 

adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang 

Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas 

dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, 

dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha 

mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara 

Pemerintah dan swasta. 

Lebih lanjut dalam pasal 3 butir f ditegaskan bahwa 

pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan 

kemitraan antara usaha besar dan koperasi,usaha mikro, 

kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan 

swasta.Selanjutnya  dalam pasal 4 ayat (1) butir g, 

disebutkan bahwa lingkup pengaturan perdagangan terkait 

dengan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

Pengaturan tentang kebijakan perdagangan dalam negeri 

yang diatur pasal 5 ayat (3) butir d ditegaskan bahwa 

kebijakan pengembangan dan penguatan usaha di bidang 

Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

Pengaturan tentang Pengembangan, Penataan dan 

Pembinaan Pasar Rakyat dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan 

yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk 

menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama 

yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap 
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memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

Secara khusus Undang-Undang Perdagangan ini juga 

mengatur tentang Pemberdayaan Koperasiyang dimuat dalam 

Bab X mengenai Pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah.  Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan 

pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, 

dan menengah di sektor Perdagangan.  Pemberdayaan yang 

dimaksud ini dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, 

bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, 

bantuan promosi, dan pemasaran. Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor 

Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak lain. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor 

Perdagangan ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Presiden.Diatur pula mengenai Promosi Dagangpada pasal 75 

ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah dalam melakukan 

pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah.  

Secara garis besar banyaknya Pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Perdagangan ini yang mengatur mengenai 

koperasi menunjukkan bahwa Undang-Undang ini 

mengapresiasi koperasi sebagai salah satu bentuk mitra 

dagang yang perlu diperhatikan dan dikembangkan serta 

dipromosikan oleh karena itu Rancangan Undang-Undang 

tentang koperasi nantinya harus mengatur pengaturan lebih 

lanjut dari pendelegasian Undang-Undang Perdagangan ini. 
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17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan 

undang-undang yang menjadi dasar dari pelaksanaan 

otonomi daerah. Keberlakukan undang-undang ini 

menggantikan sekaligus menyempurnaan ketentuan dari 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah 

membangun pondasi dasar dan mengubah tata kelola 

pemerintahan di daerah. Urusan yang menjadi kewenangan 

daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, 

kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana 

lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang 

bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan 

kekhasan daerah. 

Berkaitan dengan perkoperasian, Undang-Undang Nomor  

23 tahun 2014 ini telah memasukkan urusan pengembangan 

koperasi sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi maupun 

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat di lihat 

dalam pasal 13 ayat (1) huruf i, yang menyebutkan bahwa 

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang 

meliputi: i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah termasuk lintas kabupaten/kota. Ketentuan 

serupa juga disebutkan dalam pasa 14 ayat (1) huruf I, 

dimana urusan wajib yang menjadi kewenangan 
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pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan 

urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: i. fasilitasi 

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

Kedepannya RUU ini harus mengejawantahkan bentuk 

fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar 

Daerah dapat lebih berperan aktif untuk mengembangkan 

Koperasi. hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

desentralisasi tugas-tugas pemberdayaan Koperasi di daerah. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis. 

Dasar filosifis dari rancangan undang-undang tentang 

Perkoperasianini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia. 

Di Indonesia, koperasi pada awalnya dilandasi perlawanan 

kolonialisme dan kapitalisme. Penjajah telah membangun stigma 

negative bahwa warga pribumi berderajat rendah dan tidak 

sanggup dalam perekonomian. Maka, Bung Hatta menyerukan 

semboyan self help dan mutual help, gotong-royong dalam gerakan 

koperasi. 

Kehendak the founding fathers tersebut diejawantahkan 

dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa sistem ekonomi yang 

hendak dikembangkan adalah “ekonomi mutualisme” atau 

“ekonomi gotong royong” dari seluruh warga bangsa yang dilandasi 

oleh asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung nilai 

tanggung-jawab sosial, peduli terhadap sesama dan 

lingkungannya, kejujuran untuk membangun kepercayaan dan 

akuntabilitas serta berorientasi pada masa depan. Energi 

penggerak ekonomi mutualisme ini adalah kekuatan cita-cita 

setiap individu untuk meraih kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang lebih baik dan bermartabat 

Dari amanat pasal 33 tersebut sangat jelas bahwa 

pembangunan koperasi di Indonesia diarahkan untuk 

mengembangkan demokrasi ekonomi yang adil dan beradab yaitu 

demokrasi ekonomi yang dapat  mewujudkan  kemakmuran dan 

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tatanan lebih 

makro, konsepsi koperasi bukan semata diarahkan sebagai 

pelaksana usaha mayarakat, tapi juga suatu sistem pemikiran 
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hidup bersama dengan tetap menghargai dan mengakui hak-hak 

individu.  

Dengan demikian, sistem pemikiran koperasi ini menawarkan 

konsep yang berbeda dengan aliran kapitalisme dan sosialisme 

(marxisme). Prinsip dasar pengembangan koperasi dari 

pendekatan kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan. 

Koperasi diarahkan agar mampu mengelola sumber daya ekonomi 

dalam rangka melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan 

anggota maupun masyarakat secara mandiri dan 

berkelanjutan.Tujuannya mewujudkan sebanyak-banyaknya 

kemakmuran rakyat di seluruh pelosok Tanah Air. 

 

B. Landasan Sosiologis  

 Koperasi dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan 

menjadi sehat, tangguh dan mandiri sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam praktek 

penyelenggaraanya masih banyak koperasi yang dikembangkan 

tanpa arah dan tujuan yang jelas. Permasalahan koperasi yang 

terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan 

masyarakat tentang perkoperasian masih terbatas.Banyak 

Koperasi bangkrut karena manajemennya kurang profesional baik 

itu dalam sistem tata kelola usahanya, dari segi sumberdaya 

manusianya maupun finansialnya (modal).  

Di masa ini, Koperasi dihadapkan pada tekanan untuk 

melaksanakan penyelenggaraan perkoperasian berdasarkan logika 

investasi yang rasional, system dan prosedur pengelolaaan yang 

lebih efisien. Koperasi yang tidak menghasilkan nilai tambah 

ekonomi yang memadai tidak akan dapat bertahan dan 
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melanjutkan kegiatan usahanya.  Krisis ekonomi yang 

berulangkali terjadi akibat perilaku individu dalam pasar bebas 

telah menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya 

koperasi dalam membangun kebersamaan, baik ditingkat lokal, 

nasional, maupun global. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan 

pembangunan ekonomi nasional tersebut maka diperlukan 

keberpihakan kebijakan ekonomi yang memberikan kesempatan, 

dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat berbasis koperasi. 

 

C. Landasan Yuridis. 

Landasan Yuridis pengaturan perkoperasian di dalam 

konstitusi Indonesia adalah Pasal 27, Pasal28,dan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta dilengkapi pula dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. 

Norma dasar dalam konstitusi dan Tap MPR tersebut kemudian 

diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

Penggantian undang-undang tersebut sebagai upayauntuk 

mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, 

perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan 

Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 

dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta 

sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan secara 

konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia 

semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta 

bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
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umumnya.Namun demikian, sebelum Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut diimplementasikan, 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-

XI/2013 telah membatalkan Undang-Undang tersebut secara 

keseluruhan karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945. Untuk mengisi kekosongan hukum maka Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku 

sampai terbentuk undang-undang yang baru. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasiansebagai payung hukum dalam pengembangan 

koperasi yang diberlakukan sejak  21 Oktober 1992, perlu 

disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kondisi nasional 

maupun global.Memperhatikan hal tersebut maka perlu disusun 

RUU yang baru dengan tetap memperhatikan putusan MK agar 

penggantian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian tidak menghadapi judicial review kembali di MK 

pada masa yang akan datang.  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Sasaran. 

Perumusan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru 

diharapkan mampu mewujudkan: 

- Lembaga ekonomi rakyat  yang secara efektif menjadi sarana 

pemerataan kesejahteraaan masyarakat dan mempersempit 

kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan 

pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia. 

- Nilai persatuan dan kesatuan  sebagai dasar falsafah tertinggi 

dan way of life warga negara serta Negara sebagaimana 

dinyatakan pada sila ketiga Pancasila segenap komponen 

masyarakat Indonesia yang  memiliki latar belakang sosial 

budaya bervariasi. 

- Terbentuknya karakter dan moralitas pengelola koperasi yang 

jujur, terbuka, mandiri dan bertanggungjawab dalam 

mewujudkan peningkatan produktivitas, kontribusi koperasi 

dalam pembangunan ekonomi  Bangsa dan peningkatan 

efisiensi alokasi sumber daya masyarakat. 

- Peningkatan kontribusi koperasi dalam proses produksi 

nasional yang ditunjukkan oleh pencapaian proporsi keluaran 

koperasi secara total pada nilai total Produk Domestik Bruto 

Nasioanl minimal 33% dan terwujudnya posisi Koperasi 

sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional Indonesia; 

pencapaian Market share minimal 30% dalam distribusi barang 

dan jasa pada konsumen dan 31% minimal pencapaian pada 

sektor produksi barang dan jasa. 
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- Peningkatan kepatuhan implementasi regulasi perkoperasian 

kususnya dalam  aspek sistem pengelolaaan, pengembangan 

anggota dan promosi ekonomi anggota.  

- Terwujudnya kepastian hukum dan  perlindungan hak anggota 

koperasi dari perilaku  pengelola koperasi yang tidak 

bertanggungjawab. 

- Peningkatan kepercayaan masyarakat pada Koperasi Indonesia 

dan citra koperasi yang positif sebagai mitra mewujdukan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

 

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan  

- Subjek 

 Subyek dari RUU tentang koperasi yaitu : pendiri koperasi, 

pemerintah/pemerintah daerah, ppns, penyuluh koperasi, 

anggota koperasi, pengurus, pengawas,  

- Objek 

  Obyek dari RUU tentang koperasi yaitu : koperasiberbadan 

hukum baik berbentuk koperasi primer dan sekunder yang 

melakukan kegiatan simpan pinjam, koperasi serba usaha dll. 

- Perbuatan hukum 

  Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan 

akibat hukum. Dalam peraturan perundangan ini adalah 

pendirian koperasi, koperasi berbadan hukum, pembubaran 

koperasi dll. 

 

C.  Ruang Lingkup dan Materi Muatan 

1. Ketentuan Umum 

- Definisi Koperasi adalahPerkumpulan orang-orang yang 

bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan 
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budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan 

berdasarkan asas kekeluargaan 

Pembaharuan terhadap pengertian koperasi 

diperlukan agar tetap selaras dengan makna 

perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan 

asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945. Selain itu definisi koperasi juga 

disesuaikan dengan ICA  Cooperative Identity Statement 

(ICIS) 1995 yang mendefinisikan bahwa koperasi adalah 

perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu 

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama 

melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan 

dikendalikan secara demokratis. Definisi koperasidalam 

ICA 1995 tersebut setidaknya  memuat 5 (lima ) unsur 

terdiri dari sifat, isi, bentuk, tujuan dan asas 

penyelenggaraan koperasi. Setiap negara dapat 

menyesuaikan definisi koperasi berdasarkan 

karakteristik budaya setempat. 

 Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan koperasi 

 Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang seorang. 

 Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan sejumlah Koperasi. 

 Anggota Koperasi adalah orang seorang atau badan 

hukum koperasi yang otonom yang bergabung secara 

sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai 

anggaran dasar. 
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 Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

 Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi dan 

usaha Koperasi 

 Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang 

bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada 

Pengurus dan anggota koperasi. 

 Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib 

disetor oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk 

menjadi anggota Koperasi. 

 Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib 

disimpan secara berkala oleh Anggota kepada Koperasi. 

 Simpanan Khusus sejumlah uang yang disimpan oleh 

anggota kepada Koperasi untuk tujuan khusus. 

 Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada 

Koperasi tanpa imbalan jasa. 

 Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu 

tahun buku setelah dikurangi biaya. 

 Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh 

dari penyisihan Surplus Hasil Usaha untuk pemupukan 

modal atau menutup kerugian Koperasi. 

 Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh 

Koperasi kepada Anggota dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan perjanjian. 

 Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana dari dan untuk Anggota. 

 Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan 

seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan 

dan menyalurkan aspirasi Koperasi. 
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 Hari adalah hari kalender. 

 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Koperasi.  

 

2. Asas, nilai dan prinsip  

Nilai dan Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan 

menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha 

Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. 

Asas, nilai dan prinsip Koperasi tersebut yaitu : 

a) Asas Koperasi adalah Kekeluargaan, hal ini merupakan 

wujud demokrasi ekonomi sebagaimana yang diharapkan 

dalam Pasal 33 (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu : 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan” 

b) Nilai-nilai dasar koperasi perlu dipahami dan 

dipraktikkan oleh anggota dan koperasi, karena koperasi 

yang efektif terbukti hanya bisa terbentuk melalui 

implementasi nilai-nilai dasar ini. Nilai-nilai 

Koperasitersebut yaitu: 

(1) kemandirian; 

(2) kebersamaan; 

(3) gotong royong; 

(4) demokratis; 

(5) keterbukaan; 

(6) keadilan; 

(7) kejujuran; 

(8) tanggung jawab; dan 

(9) kepedulian. 

c) Prinsip Koperasi adalahpedoman (guidance) bagi anggota, 

pengurus, pengawas dan pengelolakoperasi dalam 
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menjalankan aktivitasnya. Prinsip koperasi dijadikan 

sebagaiaturan perilaku anggota dan organisasi yang 

merupakan pengejawantahan asas dan nilai-nilai 

koperasi ke dalam tataran fungsional/praktis koperasi. 

Prinsip akan menjadi amat bermanfaat bagi pengambil 

keputusan agar tujuan koperasi bisa tercapai sesuai 

dengan asas dan nilai-nilai.Koperasi melaksanakan 

prinsip Koperasi yang meliputi: 

(1) keanggotaan sukarela danterbuka; 

(2) pengendalian oleh Anggota diselenggarakan 

secarademokratis; 

(3) partisipasi ekonomi anggota; 

(4) otonomi dan kemandirian; 

(5) pendidikan, pelatihan dan informasi; 

(6) kerjasama antar koperasi; dan 

(7) kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

d) “Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”. 

Makna dari soko guru adalah ”pilar” atau ”tiang”. Istilah 

koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan 

bahwa koperasi sebagai ”pilar” atau ”penyangga utama” 

atau ”tulang punggung” perekonomian.  

Keberadaannyadiharapkan menjadi soko guru karena ia 

bersifat kemasyarakatan, terhindar dari sifat 

individualistik/pemupukan keuntungan untuk pribadi 

namun demikian Koperasi juga tidak 

mengenyampingkan hak individu, ia juga selaras dengan 

budaya bangsa yaitu gotong royong dan tolong menolong. 

Untuk mengaktifkan Koperasi sebagai soko guru 

perekonomian maka Koperasi harus difungsikan dan 

diperankan untuk: 



108 

 

(1) membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

(2) berperan serta secara aktif dalam upaya 

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat; 

(3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional 

dengan Koperasi sebagai sokoguru; 

(4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

(5) Sebagai mitra pemerintah dalam rangka 

mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial 

dan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan 

ekonomi, turut meningkatkan peluang 

lapangankerja, dan meningkatkan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

3. Status, Pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran 

dasar dan pengumuman. 

a) Status Koperasi 

Koperasi berstatus badan hukum setelah akta 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM 

b) Anggaran Dasar, perubahan anggaran dasar dan 

pengumuman 

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar 

dan keterangan yang berkaitan dengan pendiri Koperasi. 
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Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum 

setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri 

Koperasi dan UMKM. Akta Pendirian Koperasi dan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan 

dan/atau disetujui oleh Menteri, harus diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan 

Berita Negara. 

Akta perubahan AD yang mendapat persetujuan 

kembali koperasi dalam hal penggabungan, peleburan 

dan mengubah usaha, selain itu apabila tidak merubah 

ketiga hal tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri. 

 

4. Keanggotaan 

a) Keanggotaan Koperasi bersifat Terbuka dan Suka rela.  

Dalam Koperasi setiap individu memiliki hak yang 

sama untuk menjadi anggota Koperasi tanpa 

pengecualian. Setiap individu dipandang setara tanpa 

membedakan status sosial ekonomi, ras, agama maupun 

pendidikan atau karakteristik lainnya. Setiap individu 

bebas untuk mengikatkan diri sebagai anggota Koperasi 

atau keluar dari keanggotaaan  setiap saat  sesuai 

dengan keinginannya tanpa paksaan dan tekanan dari 

pihak manapun. 

Koperasi beranggotakan orang perorangan atau 

badan hukum koperasi. Koperasi primer berjumlah 

paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan koperasi 

sekunder berjumlah paling sedikit 3 (tiga) koperasi 

primer. Ketentuan terhadap daerah-daerah tertentu yang 

secara alami ada keterbatasan jumlah penduduk atau 

profesi sehingga menyulitkan untuk membentuk 
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koperasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, misalnya dipulau-pulau kecil, 

maka Menteri dapat memberikan kebijakan tertentu 

untuk persyaratan pendirian koperasinya. 

b) Nilai individu anggota Koperasi yang Bertanggungjawab 

Anggota Koperasi harus mampu melaksanakan 

fungsi dan mewujudkan apa yang sudah disepakati 

untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan bersama. 

Secara aktif berpartisipasi  sebagai anggota dalam 

perumusan tujuan yang ingin dicapai, pembagian tugas 

dan fungsi guna pencapaian tujuan dan pengawasan 

kegiatan dilakukan oleh anggota sesuai dengan 

kesepakatan yang ditetapkan melalui Rapat Anggota. 

Dalam Kegiatan perkoperasian anggota Koperasi bersedia 

mendukung kegiatan Koperasi melalui pasokan sumber 

daya yang dibutuhkan ternasuk permodalan dan  

penggunaaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

Koperasi untuk memenuhi kebutuhan. 

c) Nilai kebebasan dalam Koperasi 

Nilai ini bermakna bahwa AnggotaKoperasi memiliki 

kebebasan untuk menentukan tujuan pendirian Koperasi 

dan cara pencapaiannya sepanjang tidak bertentangan 

dengan  Hukum dan Peraturan perundang-Undangan 

yang berlaku serta disepakati oleh anggota yang lain. 

 

5. Perangkat organisasi 

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, 

pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga 

perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini. 

a) Rapat anggota. 
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Rapat anggota merupakan perangkat yang penting 

dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri 

oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota 

koperasi akan menggunakan hak suaranya.  

b) Pengurus 

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan 

anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat 

anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Pengurus 

bertanggung jawab kepada rapat anggota atau rapat 

anggota luar biasa dalam mengelola usaha koperasi. Jika 

koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus 

baik disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus 

harus mempertanggungjawabkan kerugian ini. Apalagi 

jika tindakan yang merugikan koperasi itu karena 

kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan. 

c) Pengawas 

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat 

organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan 

struktural koperasi. Pengawas mengemban amanat 

anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

Koperasi dalam melakukan usahanya diarahkan pada 

bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan 

anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota. 

Lapangan usaha itu menyangkut segala bidang 

kehidupan ekonomi rakyat dan kepentingan orang 

banyak, antara lain bidang perkreditan (simpan pinjam), 
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pertokoan, usaha produksi, dan usaha jasa. Sesuai 

dengan namanya sebagai pengawas koperasi. 

 

6. Modal Koperasi 

Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri 

dan modal luar 

(1) Modal sendiri terdiri dari : 

a. Simpanan Pokok; 

sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota 

kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.  

b. Simpanan  Wajib; 

sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 

oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan 

jumlah simpanan yang sama untuk setiap 

bulannya. Simpanan dimaksudkan sebagai  iuran 

keanggotaan untuk aksesibilitas jasa dan pelayanan 

Koperasi. 

c. Simpanan Khusus; 

simpanan yang berasal dari anggota untuk 

perkuatan modal sendiri Koperasi dan dapat diambil 

saat keanggotaan berakhir; 

d. Hibah; 

sejumlah uang atau barang modal yang dapat 

dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain 

yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. 

e. Cadangan. 

sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa 

Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan 

modal sendiri, pembagian kepada anggota yang 
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keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

 

Simpanan pokok  dan simpanan wajib merupakan 

komponen modal atau ekuitas  yang dapat ditarik hanya bila 

anggota memutuskan keluar dari keanggotaaan Koperasi.  

 

(2) Modal luar berasal dari : 

a. Anggota; 

b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 

c. bank dan lembaga keuangan lainnya; 

d. penerbitan obligasi; 

e. surat hutang koperasi; 

f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau 

g. Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan dan 

perundangan. 

 

7. Hasil Usaha dan Dana Cadangan 

a) Hasil Usaha 

Hasil Usaha koperasi berasal dari anggotadannon 

anggota.Hasil Usaha koperasi yang berasal dari transaksi 

dengan anggota dapat diberikan insentif pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pembagian Hasil Usaha dari 

transaksi dengan non-anggotadiatur tersendiri dalam 

Anggaran Dasar.Hasil Usaha Koperasi dapat berupaSurplus 

Hasil Usahaatau Defisit Hasil Usaha.Surplus Hasil Usaha 

wajib disisihkan untuk membayar pajak badan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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Surplus Hasil Usaha yang sudah dikurangi pajak  badan 

dan  setelah disisihkan untuk Dana Cadangan dan dana 

pendidikan perkoperasian digunakan untuk: 

(1) Anggota sebanding dengan Setoran Pokok, Setoran Wajib 

dan Setoran Khusus yang dimiliki, serta transaksi usaha 

yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan 

Koperasi; 

(2) Bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan 

Koperasi; dan  

(3) penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

 

Defisit Hasil Usaha Koperasi dapat ditutup dengan 

menggunakan Dana Cadangan, menambah Setoran Wajib, 

dan/atau Setoran Khusus yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Rapat Anggota.Dalam hal Dana Cadangan, 

tambahan Setoran Wajib, dan/atau Setoran Khusus tidak 

cukup menutup Defisit Hasil Usaha, kekurangannya 

dibebankan pada tahun buku berikutnya sesuai ketentuan 

akuntansi perpajakan. 

 

b) Dana Cadangan 

Besarnya Dana Cadangan yang disisihkan dari Surplus 

Hasil Usaha ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar.DanaCadangandicatat dan diklasifikasikan 

kedalamekuitas/modal sendiri dan tidak dapat dibagikan 

kepadaanggota.Sebagian Dana Cadangan dapat digunakan 

untuk pengembangan usaha dan sisanya tidak dapat 

digunakan selain untuk menutup kerugian.Dana Cadangan 

yang tersedia setelah dikurangi untuk pengembangan 

usahatidak dapat digunakan selain untuk menutup kerugian. 
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8. Kegiatan Usaha Koperasi 

Koperasi dihadapkan pada kondisi persaingan yang 

semakin meningkat dalam keterbukaan ekonomi. Kondisi ini 

menuntut koperasi harus lebih kreatif inovatif dengan 

menawarkan sesuatu yang bernilai lebih, dibanding yang 

dilakukan pesaing. Dalam konteks tersebut, Koperasi dapat 

mengembangkan kegiatan usaha untuk meningkatkan 

produktifitas usaha serta memenuhi kebutuhan anggota dan 

masyarakat. Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha 

simpan pinjam, dapat dilaksanakan dengan : 

a. pola konvensional; atau 

b. pola syariah. 

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai 

salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha 

Koperasi.Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut melakukan 

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk 

anggota serta memiliki ijin usaha dari MenteriKoperasi. 

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam 

(KSP) wajib menjamin keamanan, dalam hal tersebut, 

Pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan 

bagi anggota Koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. 

Pembentukan lembaga penjamin simpanan Koperasi 

dibutuhkan karena LPS yang selama ini telah ada hanya 

melakukan penjaminan simpanan bagi dana yang dihimpun 

dari masyarakat luas (perbankan), sementara itu dana yang 

dihimpun hanya dari lingkungan tertutup seperti halnya dana 

anggota koperasi, belum ada lembaga yang melakukan 

penjaminan simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin 

Simpanan Koperasi juga dibutuhkan dalam rangka 
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mendorong koperasi menerapkan prinsip GRC (governance 

risk compliance). Namun demikian, masih ada pandangan lain 

mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan 

Koperasi tersebut, karena KSP sebagai lembaga intermediasi 

tertutup mestinya memiliki CAR yang lebih tinggi karena dia 

adalah kepercayaan anggota selain itu Capital flight di 

Koperasi tidak berdampak sistemik dan koperasi memiliki 

mekanisme untuk mengatasi resiko usaha bersama sesuai 

dengan nilai koperasi. 

 

9. Pengawasan  

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

serta mencegah terjadinya penyalahgunaan koperasi yang 

dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat. 

Pemeriksaan terhadap Koperasi baik diminta maupun tidak 

diminta dilakukan oleh Pemerintah. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam 

manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu 

proses  mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu 

Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya 

pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan 

yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri 

maupun bagi para pekerjanya. Terlebih pada masa sekarang 

banyak tindakan penyalahgunaan kewenangan atau 

penyalahgunaan uang milik koperasi yang dilakukan oleh 

Pengurus misalkan Koperasi Langit Biru, Koperasi Cipaganti 

dll, hal tersebut dapat diminimalisir apabila telah terdeteksi 

terlebih dahulu potensi tindakan penyalahgunaannya  
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Beberapa alasan lain mengapa pengawasan itu penting, 

diantaranya : Perubahan lingkungan organisasi seperti  

perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan 

tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk, 

diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi 

pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang 

berpengaruh pada kinerja Koperasi sehingga mampu 

menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang 

diciptakan oleh perubahan yang terjadi. Peningkatan 

kompleksitas organisasi, semakin besar organisasi, makin 

memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. 

 

10. Penggabungan, peleburan dan pemisahan 

Untuk keperluan peningkatan produktivitas usaha, 

Koperasi dapat melakukan penggabungan dengan cara satu 

Koperasi atau lebih menggabungkan diri dengan Koperasi lain 

dengan tetap mempertahankan salah satu Koperasi; atau 

peleburan dengan cara penyatuan beberapa Koperasi 

meleburkan diri dan membentuk Koperasi baru. 

Penggabungan dan/atau peleburan  dilakukan dengan 

persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi. Sebelum 

dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan 

Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan: 

kepentingan Anggota; kepentingan karyawan; kepentingan 

kreditor; pihak ketiga lainnya; dan akibat hukum yang 

ditimbulkan berupa hak dan kewajiban Koperasi yang 

digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil 

penggabungan atau peleburan; dan Anggota Koperasi yang 

digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil 

penggabungan atau peleburan. Koperasi yang 
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menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur 

diri, secara hukum bubar. 

Koperasi dapat melakukan pemisahan unit usaha dalam 

hal unit usaha sudah mandiri dan layak untuk berbadan 

hukum; dan memiliki fokus dalam rangka pengembangan 

usahanya. Pemisahan unit usaha koperasi harus 

mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. Pemisahan aset, 

hutang, dan ekuitas sebagai konsekuensi pemisahan koperasi 

ditetapkan dalam rapat anggota. Pemisahan karyawan 

dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. 

 

11. Pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan 

hukum. 

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: 

a. keputusan Rapat Anggota; 

b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau 

c. Keputusan Menteri. 

 

Usul pembubaran Koperasi dapat diajukan kepada Rapat 

Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu 

pertiga) jumlah Anggota.Keputusan pembubaran Koperasi 

oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa 

Rapat Anggota kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan 

Pembubaran dan dicabut status Badan 

Hukumnya.Pencabutan status badan Hukum Koperasi dicatat 

dalam Daftar Umum Koperasi dan diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya 

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah 

berakhir.Paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu 
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berdirinya koperasi berakhir dilaporkan kepada Menteri 

untuk mendapatan pencabutan status Badan Hukumnya. 

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: 

a. Kegiatan koperasi bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum 

dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

dan/atau 

d. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan 

usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 

 

12. Pemberdayaan Koperasi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung 

pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi 

bagi kepentingan Anggota. Dukungan tersebutdiberikan 

dalam bentuk: 

a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, 

pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi 

b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan 

ekonomi Anggota; 

c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; 

d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja 

sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan 

badan usaha lain; 
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e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap 

memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau 

f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan 

mengoptimalkan fungsi dan peran Gerakan Koperasi. 

Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh 

Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan 

menyalurkan aspirasi Koperasi.Gerakan Koperasi perlu 

membentuk organisasi/dewan Koperasi Indonesia sebagai 

wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak 

sebagai pembawa aspirasi koperasi dalam rangka 

pemberdayaan Koperasi. 

Wadah/dewan tersebut memiliki tugas : 

a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi 

Koperasi; 

b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-

nilai dan prinsip Koperasi; 

c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan 

masyarakat; 

d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada 

Koperasi; 

e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi 

dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada 

tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional; 

f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan 

Koperasi; 
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g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja 

sama di bidang Perkoperasian; dan 

h. memajukan organisasi anggotanya. 

 

Dewan ini tidak bersifat tunggal, setiap Gerakan 

Koperasi dapat membentuk wadah-wadah lainnya dalam 

rangka pemberdayaan Koperasi anggota yang dinaunginya, 

namun demikian anggaran dasar dewan tersebut harus 

disahkan oleh Pemerintah.  

Saat ini telah ada dewan Koperasi Indonesia yang telah 

eksis yaitu DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) yang 

merupakan kelanjutan dari SOKRI (Sentral Organisasi 

Koperasi Rakyat Indonesia) didirikan pada saat Kongres 

pertama seluruh Koperasi Indonesia pada tahun 1947. Saat 

ini DEKOPIN merupakan perwakilan Indonesia sebagai salah 

satu anggota International Cooperative Alliance (ICA). 

Pembiayaan Dewan Koperasi dapat berasal dari iuran 

wajib Anggota, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, 

Hibahdan/atauperolehan lain yang tidak bertentangan 

dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-

undangan.Untuk mendukung kemandirian Gerakan Koperasi 

dalam operasionalitasnya sangat didorong agar koperasi 

secara bersama-sama, menghimpun dana koperasi. 

 

13. Ketentuan Sanksi 

Perumusan sanksi pada dasarnya digantungkan pada 

kebijakan pembentuk undang-undang, apakah akan 

mencantumkan sanksi administratif saja atau hanya sanksi 

pidana saja, atau keduanya. Jika menginginkan keduanya, 

maka cara merumuskannya harus sesuai dengan apa yang 
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digariskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan 

bahwa hanya undang-undang dan perda yang dapat 

mencantumkan ketentuan pidana. Dalam lampiran 

disebutkan bahwa: 

a. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan 

penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan 

yang berisi norma larangan atau perintah. 

b. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu 

diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang 

terdapat dalam Buku KesatuKitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, karenaketentuan dalam Buku Kesatu 

berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana 

menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali 

jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

c. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya 

denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta 

unsur kesalahan pelaku. 

d. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara 

tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan 

menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma 

tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari: 

 pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan 

perundang-undangan lain;  
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 pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari  norma 

yang diacu tidak sama; atau 

 penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak 

terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam 

pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk Undang-

Undang tindak pidana khusus. 

e. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, 

yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi 

pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. 

Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah 

sebelum bab ketentuan penutup. 

 

Dalam menentukan sanksi pidana, di samping 

mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan 

pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya 

perbuatan. Apakah pegawai negeri yang tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi kewajibannya 

patut dipidana (dianggap jahat)? Hukum administrasi 

menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan aparatur 

pemerintahan untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan atau suatu perintah jabatan tidak bersifat 

onrechtmatig (bertentangan dengan hukum) sehingga tidak 

menyebabkan penjatuhan pidana. Hal ini sejalan dengan asas 

hukum administrasi bahwa setiap tindakan pemerintahan 

selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. 

Penentuan pidana juga didasarkan pada macam undang-

undang. Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal ada 7 

macam undang-undang, yakni: 
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a. undang-undang hukum pidana (seperti KUHP/UU 

Korupsi) 

b. undang-undang hukum perdata (KUHPerdata); 

c. undang-undang hukum administrasi (mengatur 

perizinan/-kepegawaian); 

d. undang-undang organik (pembentukan institusi dan 

susunan organisasinya); 

e. undang-undang pengesahan (ratifikasi); 

f. undang-undang penetapan (APBN); 

g. undang-undang arahan atau pedoman (UU Tata Ruang); 

h. undang-undang campuran (administratif, keperdataan, 

arahan, dan/atau organik yang di dalamnya mengatur 

ketentuan pidana) 

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diperkenalkan 

adanya pidana minimum khusus. Pidana minimum khusus 

ini pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem pemidanaan di 

dalam KUHP karena KUHP hanya mengenal pidana 

maksimum. Dalam RUU KUHP, pidana minimum khusus juga 

diperkenalkan karena di dalamnya menampung tindak 

pidana korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat, perdagangan orang, pencusian uang, narkotika, 

psikotropika, dan tindak pidana yang serius lainnya. 

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juga secara bebas 

memberikan kepada pembentuk undang-undang untuk 

menentukan pidana secara alternatif, kumulatif, dan 

keduanya. Dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan bahwa “rumusan ketentuan pidana harus 

menyatakan secara tegas apakah yang dijatuhkan bersifat 

kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif”. UU Nomor 12 

Tahun 2011 tidak secara rinci menjelaskan sifat kumulatif 
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dan kumulatif alternatif tersebut. Sifat kumulatif dan 

kumulatif alternatif tersebut pada dasarnya tidak dikenal 

dalam sistem pemidanaan di KUHP karena KUHP 

mendasarkan diri pada penjatuhan tunggal dalam kelompok 

pidana pokok, artinya, tidak boleh pidana pokok ditentukan 

atau dijatuhkan berbarengan keduanya di antara pidana 

pokok. Pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP meliputi pidana 

mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. 

Jadi untuk menentukan sanksi administratif, 

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak dikelompokkan 

dalam bab tersendiri, melainkan ditempelkan pada masing-

masing pasal atau ditempatkan dalam paragraf tersendiri 

dalam bagian tersebut. Pada dasarnya, sanksi administratif 

yang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian masih relevan 

untuk dimasukkan kembali ke dalam RUU. 

Untuk sanksi pidana, penempatannya harus dalam bab 

tersendiri dengan judul “ketentuan pidana”. Dari penjelasan 

di atas, konsep yang ditawarkan untuk dimasukkan dalam 

RUU adalah sebagai berikut. 

BAB .. 

LARANGAN  

 

Pasal A 

Setiap orang dilarang menjalankan kegiatan usaha simpan 

pinjam tanpa izin usaha. 

 

Pasal B 

Setiap Pengurus dan Pengawas dilarang:  
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a. memberikan Informasi palsu atau Laporan Palsu atas 

kondisi Koperasi; 

b. menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa 

oleh pejabat yang berwenang; 

c. memberikan informasi yang wajib dirahasiakan karena 

jabatannya. 

 

Pasal C 

Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau 

golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau 

mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan 

kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang 

dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari 

pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi. 

 

 

 

BAB .. 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal .. 

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan 

usaha simpan pinjam tanpa izin usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal A dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). 

 

Pasal .. 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan Informasi 

atau Laporan Palsu atas kondisi Koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal B huruf a, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar 

rupiah). 

(2) Setiap orang yang menolak memberikan informasi atau 

menolak diperiksa oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal B huruf b, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi 

yang wajib dirahasiakan karena jabatannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal B huruf c, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah). 

 

 

Pasal .. 

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau golongan 

atau orang lain dengan memanfaatkan atau 

mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan 

kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang 

dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari 

pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal C dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima)  tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

Dalam penentuan maksimum pidana di atas, penyusun 

undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberian 

bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana 
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maksimumnya. Penetapan maksimum pidana untuk 

menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak 

pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. 

Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai 

urut-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma sentral 

masyarkat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan 

dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai kepentingan hukum 

yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.  

Adapun kepentingan hukum bagi masyarakat adalah 

ketenteraman dan keamanan (rust en orde) dan kepentingan 

hukum bagi negara adalah keamanan negara. Dari ketiga 

kepentingan hukum di atas yang tidak dapat dipisah-

pisahkan, Satochid memberikan gambaran bahwa unsur 

hukum mengandung pula beberapa kepentingan, misalnya 

„perkawinan‟ yang merupakan lembaga (bangunan) 

masyarakat yang di dalamnya tersimpul kepentingan 

masyarakat yaitu sifat yang agung dari perkawinan itu, juga 

adanya kepentingan suami istri. Jika kita meninjau 

kepentingan negara yakni keamanan negara, maka 

kepentingan ini merupakan kepentingan masyarakat dan 

kepentingan perseorangan juga, misalnya nachtrust (istirahat 

malam) merupakan kepentingan perseorangan, namun juga 

kepentingan masyarakat.  

Satochid menambahkan bahwa sungguhpun 

kepentingan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi 

perpindahan dari accent-nya tidak lah khusus karena “sesaat 

adalah merupakan kepentingan perseorangan, pada saat 

lainnya merupakan kepentingan masyarakat”. Pada dasarnya, 

tiap-tiap negara mempunyai kepentingan hukumnya sendiri-

sendiri, meskipun pada umumnya kepentingan hukum itu 
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sama, yaitu jiwa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan 

harta benda yang kesemuanya itu harus dijaga agar tidak 

dilanggar.29 

Penggolongan di atas akan dijadikan acuan untuk 

mengaklasifikasi penentuan pola penentuan pidana denda 

dalam kelompok-kelompok kategori sehingga tampak 

perbedaan berat dan ringan serta kualifikasi  kepentingan 

yang dilindungi. Pola penentuan pidana denda diklasifikasi 

dari tindak pidana berat (serius) sampai yang teringan untuk 

menunjukkan pembedaan jarak kualifikasi tindak pidana 

yang satu dengan yang lain. Pola pidana juga diklasifkasi 

terhadap penentuan pidana bagi korporasi, anak yang 

melakukan tindak pidana, undang-undang di luar KUHP, dan 

peraturan daerah.  

Penentuan pola terkait juga dengan penentuan golongan 

ancaman pidana dengan bobot sangat ringan, ringan, sedang, 

berat, sangat berat (serius), sebagaimana disebutkan di atas 

yang di dalamnya dapat ditentukan jenis pidananya yang 

dipilih berdasarkan penggolongannya. Ancaman dapat  

ditentukan penjara saja, penjara atau denda, atau denda 

saja. hal ini tergantung dari penggolongannya. Penggolongan 

yang ditentukan dalam 5 bobot di atas harus melihat 

kepentingan hukum apa yang dilindungi. Misalnya mengenai 

”zina” antara dua orang bujang atau kumpul kebo. Apakah 

zina atau kumpul kebo itu berat atau tidak? Jika zina yang 

salah satunya terikat perkawinan, kepentingan hukum apa 

yang dilindungi? Seperti tindak pidana korupsi, kepentingan 

hukum apa yang harus dilindungi, tidak sekadar aset negara, 

tetapi lebih daripada itu, misalnya nilai-nilai koruptif yang 

                                                           
29

 Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswahal. 79 – 81  
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telah berbudaya di masyarakat. Remmelink berpendapat 

bahwa ada kepentingan hukum yang ingin dilindungi karena 

merupakan immediatly danger (bahaya yang segera) yang 

berbeda dengan kepentingan yang ingin dilindungi karena 

expective danger (gevaarzetting delicten/membahayakan di 

masa yang akan datang), misalnya pembunuhan, 

pemerkosaan, pencurian, penyebaran pornografi atau riot 

(huru-hara dengan merusak barang atau membahayakan 

nyawa).  

Remmelink mengingatkan, sebelum menentukan 

kategorisasi tindak pidana dan ancamannya, harus 

memahami makna tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana 

adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks 

suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus 

diperbaiki dengan mendayagunakan sarana yang disediakan 

oleh hukum pidana.30 Lebih lanjut Remmelink menyatakan 

bahwa perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa 

gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan 

sehingga kepentingan tersebut harus dilindungi. Dalam 

rangka melindungi kepentingan hukum, pembuat undang-

undang perlu memfokuskan pada tindakan-tindakan yang 

bersifat, misalnya, menyakiti, merugikan, dan tindakan yang 

membayakan lainnya.  

Barda Nawawi Arief, salah satu anggota Panitia 

Penyusunan RUU KUHP, dalam membahas RUU KUHP (2004 

– 2006) menentukan patokan-patokan sebagai pedoman bagi 

tim perumus RUU KUHP. Pola Pemidanaan tersebut sebagai 

model, acuan, pegangan untuk  membuat atau menyusun 

                                                           
30

Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan 
Pidananya dalam KUHP Indonesia,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 61 
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ketentuan (perumusan) pidana dalam Buku II. Hal ini 

berbeda dengan pedoman pemidanaan sebagai istilah 

guidence of sentencing yakni pedoman bagi hakim untuk 

menjatuhkan atau menetapkan pemidanaan.  

Pola pemidanaan harus mengandung aspek 

perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran 

objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas 

norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam 

perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain aspek 

perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek 

perlindungan individu dengan menentukan batas-batas 

kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana.  

14. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan ini mengatur kegiatan usaha Koperasi untuk 

menyesuaikan dengan Undang-Undang yang  baru. Beberapa 

ketentuan peralihan yang diatur dalam RUU ini yaitu: 

a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi 

berdasarkan Undang-Undang ini; 

b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib 

melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu paling 

lambat 3 (tiga) tahun. 

c. Koperasi yang tidak melakukan registrasi ulang 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara otomatis 

dinyatakan gugur sebagai badan hukum. 

d. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib 

melakukan perubahan Anggaran Dasarnya paling lambat 3 

(tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; 

e. Koperasi yang tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d 
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ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

f. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau 

perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui 

oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya 

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan  Koperasi saat ini masih menemui 

kendala terutama pada aspek lemahnya permodalan 

koperasi, sumber daya manusia (anggota, pengurus, 

pengawas) Koperasi yang belum menjalankan prinsip-

prinsip koperasi serta manajemen koperasi yang 

dijalankan masih belum profesional.  

2. RUU tentang Perkoperasian dibentuk dalam rangka 

menindaklanjuti Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 

yang telah membatalkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara keseluruhan 

karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi. Implikasi 

dari pembatalan tersebut adalah pengaturan Koperasi 

dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992. Namun demikian, penyelenggaraan Koperasi tetap 

membutuhkan pengaturan Undang-Undang yang baru 

karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinilai 

sudah tidak  mumpuni sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan koperasi di masa kini.  

3. Landasan filosofis penyusunan RUU tentang 

Perkoperasian adalah untuk mewujudkan tujuan negara 

yaitu “ memajukan kesejahteraan umum…”. Upaya 

tersebut dilakukan melalui Koperasi sebagai wujud dari 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Secara 

sosiologis, penyusunan RUU ini dalam rangka 
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mengembangkan dan memberdayakan Koperasi agar 

tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan mandiri 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Secara yuridis, penyusunan RUU sebagai tindak lanjut 

atas Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang telah 

membatalkan UU No 17 Tahun 2012 secara keseluruhan 

serta memberikan pokok-pokok pengaturan hukum yang 

lebih baik lagi berdasarkan evaluasi Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1994. 

4.  Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU 

adalah terbentuknya Koperasi sebagai lembaga ekonomi 

rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan 

kesejahteraaan masyarakat dan mempersempit 

kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan 

kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat 

Indonesia. Ruang lingkup pembaharuan hukum tentang 

koperasi berupa pengaturan yang mempertegas jati diri 

Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat 

organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan 

Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan 

Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi 

Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai 

tujuan pembangunan Koperasi. 

B. Saran 

Dari hasil kajian dan pembahasan dalam Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian ini, Tim 

memberikan rekomendasi agar segera disusun UU 

Perkoperasianyang baru sebagai akibat Putusan MK.  
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian sebagai dasar hukum penyelenggaraan Koperasi 

yang saat ini masih berlaku perlu diganti atau diatur lebih 

lanjut untuk memenuhi kepentingan nasional, dalam hal ini 

pengaturan ketentuan utamanya mengenai : pembentukan 

koperasi; pengelolaan koperasi; permodalan koperasi; 

pengembangan usaha; pendidikan koperasi; kerjasama 

koperasi; pengawasan dan pemeriksaan koperasi; 

pemberdayaan koperasidan untuk memenuhi ketentuan dan 

menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Penggantian undang-

undang ini disarankan masuk pada prioritas Tahun 2015 dan 

segera diserahkan untuk dibahas oleh DPR. 
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