
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2012 Tentang 

Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 

 

 Mahkamah Konstitusi mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama 

dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

1. Nama  : Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI)  

                          Propinsi Jawa Timur. 

   Alamat : Jalan Pasar Besar Nomor 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya  

                          Propinsi Jawa Timur.  

  Sebagai  : Pemohon I. 

2. Nama  : Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur. 

    Alamat : Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya. 

    Sebagai  : Pemohon II. 

3. Nama  : Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) Jawa Timur. 

    Alamat : Jalan Balearjosari Nomor 38 Malang. 

   Sebagai : Pemohon III. 

4. Nama  : Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur. 

    Alamat : Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Propinsi Jawa 

                          Timur. 
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   Sebagai : pemohon IV. 

5. Nama  : Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur. 

    Alamat : Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan  

                          Genteng Kota Surabaya. 

   Sebagai  : Pemohon V. 

6. Nama  : Gabungan Koperasi Susu Indonesia. 

    Alamat : Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan,  

   Sebagai  : Pemohon VI. 

7. Nama  : Agung Haryo.  

    Jabatan : Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  

                          Universitas Negeri Malang, sebagai pemohon VII. 

    Alamat : Jalan Candi IV C/225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan  

                          Sukun, Jawa Timur. 

   Sebagai  : Pemohon VII. 

8. Nama  : Mulyono.  

    Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Telkom. 

    Alamat : Jalan Pemuda Gang Yakub 27 Bojonegoro, Jawa Timur. 

   Sebagai : Pemohon VIII. 

 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013 memberi 

kuasa kepada: 1.Aan Eko Widiarto, S.H., 2. Dr, Iwan Permadi, S.H., M.H, dan 3. 

Heru Permadi, S.H., konsultan hukum dari Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya yang beralamatkan di jalan MT. Haryono 169 Malang, Jawa Timur, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 

pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
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1) Susunan Majelis Hakim   

Hakim Anggota: Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, 

dan Hakim Ketua: Hamdan Zoelva. 

 

2) Pendapat Hakim  

    a. Hakim Anggota Arif Hidayat  

 Berpendapat bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian 

koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan 

yang mengutamakan koperasi dalam persepektif subjek atau sebagai pelaku 

ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut 

dirumuskan dengan kata atau frase, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau 

organisasi ekonomi rakyat. Atau  paling tidak dalam undang-undang sebelum 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi dirumuskan sebagai “badan 

usaha”. Rumusan tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa koperasi adalah “Badan 

Hukum”. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung 

pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 dan penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangunan 

perusahaan yang khas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon 

bahwa pengertian koperasi dalam pasal tersebut mengandung individualisme, 

sehingga dalil permohonan para pemohon a quo beralasan menurut hukum. 

 

    b. Hakim Anggota Ahmad Fadlil Sumadi 

 Menurut Mahkamah, gaji dan tunjangan bagi pengurus, termasuk imbalan 

bagi pengawas, bukanlah persoalan konstitusionalitas. Sebab koperasi sebagai 
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salah satu pelaku ekonomi bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan dinamis. 

Dinamika koperasi yang sehat akan membentuk daya tahan koperasi dan juga 

akan membawa kemajuan bagi pelaku ekonomi yang lain. Pemberian imbalan 

kepada pengawas serta gaji dan tunjangan kepada pengurus merupakan hak dan 

kewenangan RAT sebagai mekanisme kedaulatan para anggota koperasi untuk 

menentukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para pemohon tidak 

beralasan menurut hukum. 

 

 Tugas dan kewenangan pengawas, harus dikaitkan dengan hakekat 

koperasi sebagai salah satu entitas penting pelaku dalam sistem ekonomi yang 

berkarakter demokratis. Sesuai dengan karakter koperasi, maka anggota koperasi 

adalah pemegang kedaulatan dalam koperasi. Sebagai pemegang kedaulatan 

anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih, artinya anggota berhak memilih 

anggota yang mana untuk jadi pengurus dan anggota juga berhak untuk dipilih 

sebagai pengurus. Menurut Mahkamah, terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat 

(1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012, yang masing-masing memberikan tugas kepada pengawas 

mengusulkan pengurus, memberikan kewenangan kepada pengawas menerima 

dan menolak anggota baru, memberhentikan anggota, serta memberhentikan 

pengurus untuk sementara waktu, dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e 

serta hak bagi anggota untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian berarti 

bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 

ayat (1) UUD 1945. 
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    c.  Hakim Anggota Muhammad Alim 

Pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  

Tahun 2012, filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakekat susunan 

perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang 

termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pengertian koperasi telah 

dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan 

kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan 

skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang 

mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi 

sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain 

koperasi menjadi sama dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah 

menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku 

ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.  

 

Menurut Mahkamah, meskipun permohonan para pemohon hanya 

mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi 

muatan norma substansi yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012, sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan 

menjadikan pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para pemohon harus 

dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012. 
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Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan untuk menghindari 

kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian 

dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya undang-

undang tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang a quo maka 

demi kepastian hukum yang adil, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu. 

 

3)  Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

      a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran    

         Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara  

         Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang   

         Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

    b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran    

         Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara  

         Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum  

         mengikat; 

   c.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran    

         Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara  

         Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai    

        dengan terbentuknya undang-undang yang baru. 
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B. Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 

2012 Tentang Pekoperasian 

 

1. Kronologi Pembahasan Uundang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian. 

  

Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah 

Akademis (NA) tentang undang-undang koperasi. Pada tanggal 21 Desember 

2000 berdasarkan Surat Sekertaris Kabinet (Seskab) Nomor 

B.1034/Seskab/12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan 

persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU perubahan atas undang-undang 

tentang perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, 

pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan 

koperasi, dan lembaga atau instasi terkait. 

 

 Pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden Nomor R-

69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang-Undang 

tentang Koperasi, pemerintah menyampaikan naskah RUU koperasi kepada Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 

Pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak enam kali, mulai 13 Desember 2010, 30 

Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 

Februari 2012. Pada rapat kerja DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU koperasi 

disetujui untuk dibahas di DPR. 

 

 Rapat panitia kerja dilakukan sebanyak sebelas kali, mulai tanggal 5 Maret 

2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 

Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. 

Rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada 
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tanggal 1-3 Oktober 2012. Rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Tentang 

Perkoperasian. Disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 

2012.
1
 

 

2. Landasan, Asas, dan Tujuan 

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 

 

3. Tata Cara Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 

 

 Pendirian koperasi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: 

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit dua puluh orang perseorangan   

   dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal   

   awal koperasi. 

2. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit tiga koperasi primer. 

3. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik    

    Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. 

4. Wilayah keanggotaan koperasi ditentukan dalam anggaran dasar. 

5. Tempat kedudukan sekaligus merupakan kantor pusat koperasi. 

6. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya. 

7. Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh koperasi,  

                                                 
1
Setyo Heriyanto, Sosialisasi Undang-Undang nonor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 

makalah disampaikan tanggal 3 Februari 2014. 
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    barang cetakan, dan akta dalam hal koperasi menjadi pihak harus disebutkan  

    nama dan alamat lengkap. 

8. Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh  

    notaris dalam bahasa Indonesia. 

9. Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan  

   dengan pendirian koperasi 

10. Keterangan tersebut memuat sekurang-kurangnya: 

      a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan ,  

          pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap,  

          serta tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi  

          sekunder, dan 

      b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan  

          pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertama kali diangkat. 

11. Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, seorang pendiri dapat diwakili oleh  

     pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan  

     perundangan. 

12. Permohonan akta pendirian koperasi, diajukan secara tertulis oleh para pendiri  

     secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan  

     pengesahan sebagai badan hukum 

13. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta  

      pendirian koperasi disahkan oleh menteri.   
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4. Perikatan Dalam Koperasi. 

 Koperasi sebagai subyek hukum, tetapi bukan mahluk hidup seperti 

manusia, melainkan adalah badan hukum. Berbeda dengan manusia yang 

bertindak sendiri, koperasi sekarang sebagai badan hukum merupakan subyek 

hukum mandiri, tetapi pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (artificial 

person), yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat melakukan 

perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakil.
2
 Koperasi 

mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas dan 

pengurus. 

 

a. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat 

anggota berwenang: 

(1).  Menetapkan kebijakan umum koperasi; 

(2).  Mengubah anggaran dasar; 

(3).  Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus; 

(4).  Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja   

       koperasi; 

(5).  Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus  

        untuk dan atas nama koperasi; 

(6).  Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan  

        pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; 

(7).  Menetapkan pembagian selisih hasil usaha; 

(8).  Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi 

                                                 
2
 Ali Ridho. Badan hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, 

Yayasan, Waka, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17. 
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(9).  Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang 

 

b.  Pengawas 

(1).  Pengawas bertugas; 

       a.  mengusulkan calon pengurus; 

       b.  memberi nasehat dan pengawasan kepada pengurus 

       c.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

           koperasi yang dilakukan oleh pengurus; 

       d. melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. 

(2).  Pengawas berwenang: 

        a.  menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian     

            anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 

 b.  meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari   

pengurus dan pihak lain yang terkait; 

a. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja   

 koperasi dari pengurus; 

b. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan  

 perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; 

c. dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan 

menyebutkan alasannya. 
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C. Pengurus 

(1).  Pengurus bertugas : 

       a.  mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar; 

       b.  mendorong memajukan usaha koperasi; 

       c.  menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan  

            belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota; 

d.  menyusun laporan keuangan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan   

           tugas untuk diajukan kepada rapat anggota; 

     e.  menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk  

          diajukan kepada rapat anggota; 

     f.  menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 

     g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; 

     h. memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar      

         pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat   

         anggota; 

    i.  melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi  

        sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 

(2). Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan 

 Koperasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum   

      diwakili oleh para pengurus dalam melakukan perbuatan hukum, maka  

      pengurus berwenang untuk mewakili koperasi dalam melakukan perikatan  

       dengan pihak lain. Pengurus yang bertugas mengelola koperasi berdasarkan   
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anggaran dasar, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk 

kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota. Jika terjadi 

sengketa dimuka pengadilan, dan salah satu pihak adalah koperasi, maka koperasi 

sebagai badan hukum koperasi dapat juga dituntut pertanggungjawaban sendiri. 

 

5. Tata Cara Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

 

a. Landasan Asas dan Tujuan 

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta 

berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 

b. Persyaratan Pembentukan Koperasi 

Seperti diketahui bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari difinisi di 

atas dapat kita simpulkan bahwa cara dan syarat pendirian koperasi sebagai 

berikut : 
3
 

a. Orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan 

ekonomi yang sama. 

b. Memiliki tujuan yang sama. 

                                                 
3
 Winanto Wiryomartani,  Media Notariat, hlm. 41 
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c. Memenuhi syarat wilayah tertentu. 

d. Telah membuat konsep dasar anggota koperasi. 

Pemrakarsa pembentukan koperasi mengundang anggotanya untuk rapat 

pada pendirian koperasi, selanjutnya konsep anggaran dasar koperasi telah 

dipersiapkan lebih dahulu oleh panitia pendiri dan disahkan dalam rapat 

pendirian, dimana dibentuk pengurus dan pengawas. 

Selanjutnya pengurus koperasi sekaligus pendiri, berkewajiban 

mengajukan pengesahan pada pejabat yang berwenang, dengan 

melampirkan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian. 

Dalam akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar koperasi yang 

telah disahkan dalam rapat pendirian dengan mencantumkan nama- nama 

anggota pengurus yang diberi wewenang melakukan pengurusan. 

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya 

permohonan pengesahan, pejabat yang berwenang wajib mendirikan 

keputusan diterima atau ditolak pengesahan tersebut. Jika ditolak wajib 

diberitahu secara tertulis alasan- alasan penolakan dan selanjutnya pendiri 

boleh mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 

satu bulan. Status koperasi menjadi badan hukum pada saat mendapat 

pengesahan, yaitu dengan diumumkannya akta pendirian koperasi dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. Dengan disahkannya sebagai badan 

hukum, maka koperasi mempunyai status sebagai badan hukum yang dapat 

melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.  
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Pembentukan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya dua puluh orang 

2. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya tiga koperasi.  

3. Koperasi mempunyai kedudukan dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

4. Anggaran dasar koperasi harus memuat unsur-unsur: 

a. Disetujui oleh para pendiri dalam rapat pembentukan koperasi. 

b. Memuat ketentuan-ketentuan pokok saja yang merupakan dasar 

bagi tata kehidupan oegenisasi koperasi, dan hal-hal yang dimuat 

dalam anggaran dasar tersebut harus disusun secara ringkas, singkat 

dan jelas serta mudah dimengerti oleh siapapun. 

c. Isi dan cara penyusunan anggaran dasar tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Maksud dan tujuan anggaran dasar koperasi 

a. Untuk menunjukkan adanya kejelasan tentang tata kehidupan 

organisasi koperasi yang bersangkutan 

b. Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki oleh 

para pendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan 

organisasi koperasi. 

c. Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan 

organisasi koperasi oleh siapapun, terutama oleh alat-alat 

perlengkapan organisasi koperasi sendiri. 
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d. Untuk memberikan kepastian hukum bahwa benar-benar telah 

terbentuk suatu organisasi koperasi yang berbadan hukum, yang 

berhak melaksanakan kegiatan usaha di berbagai bidang. 

e. Sebagai dasar bagi penyusunan peraturan lainnya yang berlaku 

untuk dan dalam lingkungan koperasi yang bersangkutan, seperti 

anggaran rumah tangga dan peraturan khusus lainnya. 

6. Kegunaan Anggaran Dasar 

a. Menjamin ketertiban organisasi, karena fungsi, tugas dan tata kerja 

dari alat-alat perlengkapan organesasi koperasi sudah dirumuskan 

dalam pasal-pasal anggaran dasar. 

b. Mencegah adanya kesewenang-wenangan dari para pelaksana 

koperasi, baik oleh anggota, pengurus, pengawas maupun dari 

karyawan koperasi. Pengaturan untuk masing-masing alat 

perlengkapan organisasi dimuat dalam anggaran dasar koperasi, 

sehingga jelas kedudukan tugas dan kewajiban masing-masing. 

c. Sebagai jaminan bagi pihak lain, misalnya dalam rangka kerjasama 

dalam bidang usaha, permohonan kredit kepada bank dan lainnya, 

yang membuktikan akan kejelasan dan teraturnya organisasi 

koperasi yang bersangkutan. 

7. Cara Menyusun Anggaran Dasar 

a. Rancangan anggaran dasar disusun pada saat pembentukan koperasi 

oleh para pendiri koperasi, yang dibahas dan disetujui dalam rapat 

pembentukan koperasi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 

pendiri adalah siapa saja yang hadir dalam rapat pembentukan 
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koperasi dan memenuhi syarat keanggotaan serta mendaftarkan diri 

menjadi anggota koperasi. 

b. Dalam membahas dan menyusun anggaran dasar harus diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Isi atau materi yang akan dituangkan dalam anggaran dasar 

tersebut harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan serta 

kepentingan anggota yang akan mendirikan koperasi, serta tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan 

dibidang perkoperasian dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2) Setiap hal yang akan dituangkan dalam anggaran dasar harus 

dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para anggota dan 

semua alat perlengkapan organisasi koperasi yang bersangkutan. 

3) Semua pendiri harus sepakat dan menyetujui isi/materi yang 

akan dituangkan dalam anggaran dasar koperasi sebelum 

anggaran dasar tersebut diproses oleh kuasa pendiri untuk 

domohonkan pengesahan kepada pejabat yang berwenang untuk 

mengesahkan akta pendirian koperasi. 

4) Penyusunan draft anggaran dasar secara final dapat dikuasakan 

kepada beberapa orang pendiri koperasi yang bersangkutan, 

yang ditetapkan oleh rapat pembentukan koperasi tersebut, 

untuk selanjutnya pendiri yang ditunjuk  menyelesaikan lebih 

lanjut kepada notaris pembuat akta koperasi diwilayah dimana 

tempat kedudukan koperasi tersebut berada untuk dibuatkan 
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akta pendiriannya, yang selanjutnya diajukan kepada pejabat 

yang berwenang dalam rangka memperoleh pengesahan akta 

pendirian dan sekaligus badan hukumnya. 

8. Isi anggaran dasar koperasi 

a. Daftar nama pendiri 

b. Nama dan tempat kedudukan 

c.  Maksud dan tujuan serta bidang usaha 

d. Ketentuan mengenai keanggotaan 

e.  Ketentuan mengenai rapat anggota 

f. Ketentuan mengenai pengelolaan 

g. Ketentuan mengenai permodalan 

h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya 

i. Ketentuan mengenai sisa hasil badan usaha 

j. Ketentuan mengenai sanksi  

 

6.  Akta Pendirian Koperasi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

028/PUU-XI/2013aa 

 

 Putusan Mahkamah Konstitusi bersifal final, yakni putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak 

ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam undang-undang koperasi mencakup pula kekuatan hukum 

mengikat (final and binding). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak 

berlaku surut, tetapi berlaku sejak tanggal putusan, yaitu 28 Mei 2012. Dengan 

demikian akta notaris mengenai pendirian dan/atau perubahan yang dibuat antara 
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tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 tetap sah dan 

mengikat. 

 

 Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 Tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pernah berlaku sebagai hukum 

positif, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-

XI/2013 maka koperasi harus menyesuaikan kembali anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian dan beraturan pelaksananya. Bagi koperasi yang akan 

didirikan saat ini harus menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian dan peraturan pelaksananya. 

 

 Gerakan koperasi diharapkan mampu mengembangkan diri agar tetap bisa 

melayani kepentingan anggota, juga mampu berperan menjadi pilar kehidupan 

ekonomi negara dan bangsa Indonesia. Gerakan koperasi harus mampu menjaga 

prinsip-prinsip kemandirian, kekeluargaan dan keadilan. 

 

7. Akibat Hukum Dari Perikatan Koperasi Setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 

  

Perikatan yang dilakukan koperasi yang mempunyai anggaran dasar 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap  sah dan mengikat bagi 

para pihak yang membuatnya, sepanjang dibuat berdasarkan ketentuan hukum 
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yang berlaku pada saat perikatan itu dibuat, karena anggar dasar koperasi yang 

dibuat pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah.  

Bagi koperasi yang akan mengadakan perikatan setelah ada putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 harus menggunakan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya. 

 

 

 

 

 

 


