
ABSTRAK 
 

 

Undang-Undang  Dasar  1945 khususnya  Pasal  33  ayat  (1)  menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa 

kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan 

bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu  ialah  koperasi.  Undang-Undang 

Nomor  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian,  berlaku  selama  20  tahun  di 

Indonesia,  sampai pada tanggal 30 Oktober 20 I2 pemerintah mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pemerintah 

berharap   undang-undang ini secara konsekwen dan konsisten akan menjadikan 

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

bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada 

tanggal28  Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2012, karena Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini 
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai 
kekuatan hukum  tetap,  sementara untuk mengisi kekosongan hukum Undang 

Undang Nomor  25  Tahun  1992 berlaku  lagi  untuk  sementara waktu  sampai 
dengan terbentuknya undang-undang koperasi. 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman implikasi hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028IPUU-XI terhadap koperasi yang sudah 

memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan 

terhadap koperasi yang sedang dalam proses pendirian dan apakah akibat hukum 

dari  perikatan  yang  sudah  dilakukan  oleh  koperasi  yang  mempunyai  akta 

pendirian  atau  akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor  17 Tahun 

2012. 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

koperasi  yang  telah  didirikan  berdasarkan Undang-Undang Nomor  17 Tahun 

2012, dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari 

perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi. 
 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis  penelitian normatif, yang meneliti 

hukum tertulis dan berbagai aspek. Tipe penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif, yang menguraikan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan 
pada saat tertentu. 

 

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagi koperasi 

yang  sudah  memiliki  akta  pendirian  berdasarkan Undang-Undang Nomor  17 

Tahun 2012, wajib mengadakan perubahan dan bagi koperasi yang sedang dalam 

proses pendiriah harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang   Koperasi.   Perikatan   dilakukan   koperasi   yang   mempunyai   «kta 

berdasarkan Undang-Undang Nomor ] 7 Tahun 20]2 tetap sah dan mengikat. 
 
 

 
Kata  Kunci:  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,    Pembatalan  Undang 

Undang Koperasi, Akta Pendirian Koperasi. 


