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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan 

ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha 

selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan 

layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah 

serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak 

begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. 

Koperasi merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz 

kekeluargaan. Koperasi yang berasal dari kata yang dalam Bahasa Inggris yaitu 

cooperatives yang merupakan gabungan dua kata, co dan operation. Dalam Bahasa 

belanda disebut cooperative yang mempunyai arti kerja sama.1 Dalam Bahasa 

Indonesia dilafalkan menjadi koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan 

keanggotaan yang bersifat sukarela. 

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk 

dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya. Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan 

                                                           
1Andjar Pachta W.,et al. Hukum Koperasi Indonesia,kencana perdana media group, 2008,hlm 
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berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan 

kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan 

menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan 

usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaanya. 2 

Koperasi juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Pasal 1 angka 3, Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan 

oleh dan beranggotakan orang-seorang. Dalam Koperasi, anggota memiliki hak 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 20 ayat (2) tentang 

Koperasi, Setiap anggota mempunyai hak:  

a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat 

Anggota;  

b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; 

c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; 

d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota 

baik diminta maupun tidak diminta;  

e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama 

anggota;  

f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan 

dalam Anggaran Dasar.  

Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi 

Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya 

                                                           
 2 Nindyo Pramono, 2006, Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia 

di dalam perkembangan, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, hlm.9 
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berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota 

koperasi. Kemudian dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal 

koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan juga dipinjamkan 

kepada yang bukan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan 

bunga yang sedikit. 3 Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu 

keperluan simpan pinjam para anggota yang sangat membutuhkannya dengan 

syarat-syarat yang ringan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan 

usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun 

simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon 

anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada 

anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. 4 

Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan 

jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga 

keuangan. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau 

di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi berdasarkan 

keterbukaan dan saling percaya.5  

Sistem tanggung renteng diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 

                                                           
3 Andjar Pachta W, dkk, 2005, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, 

Pendidikan, dan Modal Usaha, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 25 
4Arifinal Chaniago dkk, 2003, Cet ke III, Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Bandung, 

Angkasa, hlm 4 

 5 Penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukm/IX/2008 Tentang Pedoman Standar Operasional 

Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 
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1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengenai 

penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam 

terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha 

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jadi 

menurut pasal 1278 KUHPerdata bila ada salah satu anggota yang tidak dapat 

membayar hutangnya maka seluruh anggota kelompok berkewajiban 

menanggulanginya atau apabila ada salah seorang anggota tanggung renteng yang 

tidak membayar hutang kepada kreditur maka akan membebaskan hutang anggota 

tanggung renteng yang lain sehingga yang diharapkan dari perikatan tanggung 

renteng adalah tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang karena kelemahan 

sistem tanggung renteng adalah tanpa menggunakan jaminan kebendaan tetapi di 

untungkan dengan memliki banyak debitur untuk di tagih hal tersebut yang 

dijadikan jaminan agar tidak ada wanprestasi atau Non Performing Loan(NPL). 

Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai harapan berbagai permasalahan-

permasalahan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam yang dapat merugikan 

koperasi atau teman kelompoknya dalam satu kelompok tanggung renteng terjadi. 

Sehingga penggunaan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat membantu 

mewujudkan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota belum dapat 

tercapai.6  

Sejak tahun 1954 Ibu Mursia Zaafril Ilyas telah berkiprah memberdayakan 

wanita Indonesia dengan mendirikan sebuah perkumpulan arisan. Terinspirasi 

                                                           
6 P.N.H Simanjuntak , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Djambatan, 2009,hlm 321 
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adanya fenomena dalam masyarakat, bahwa mengapa dalam kelompok arisan 

seseorang dapat dan mau menalangi temannya yang berhalangan hadir atau sedang 

kena musibah, telah digali dan direnungkan oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas, sebagai 

pendiri Setia Budi Wanita. Berdasarkan fenomena tersebut ada beberapa unsur yang 

dihasilkan, yaitu: Pertama, unsur percaya. Sesorang mau membayarkan lebih dulu 

kepada teman yang tidak datang atau kena musibah karena percaya bahwa uang 

tersebut tidak akan hilang dan pasti dikembalikan. Kedua, unsur kelompok. 

Menghimpun uang diperlukan kelompok orang yang mau bersama-sama. Ketiga, 

unsur kemauan sendiri dikatakan seseorang menjadi anggota bukan karena dipaksa 

melainkan atas kemauan sendiri. Keempat, unsur musyawarah. Ketika kelompok 

arisan ini menetapkan untuk menalangi anggota yang tidak hadir pasti dilakukan 

dengan cara musyawarah. Kelima, adalah unsur perempuan. Mulai dari penggagas, 

pelaksana dan pesertanya adalah perempuan. 

Perkumpulan arisan kemudian berkembang menjadi perkumpulan simpan 

pinjam yang dilaksanakan dengan sistem tanggung menanggung dan menjadi pra 

koperasi dengan nama “Setia Budi Wanita”. Pinjaman yang tidak menggunakan 

jaminan kebendaan pada koperasi di Koperasi Wanita Serba Usaha (KWSU), “Setia 

Budi Wanita” Kota Malang - Jawa Timur yang dalam pemberian pinjaman 

menggunakan sistem tanggung renteng yang biasanya disingkat SKTR (Sistem 

Kelompok Tanggung Renteng) atau STR. 
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Tanggung renteng ini sendiri adalah suatu sistem dengan pembinaan karakter 

yang berdasarkan pada 6 tata nilai dasar tanggung renteng, yaitu 7:  

a. kebersamaan,  

b. keterbukaan,  

c. musyawarah,  

d. saling percaya, 

e.  disiplin dan tanggung jawab mulai menjiwai semua anggota.  

Berdasarkan data sementara bahwa hasil realisasi pelaksanaan program 

keanggotaan di Koperasi Wanita Serba usaha “Setia Budi Wanita” Jatim di Kota 

Malang pada tahun 2016, telah memiliki kurang lebih 426 kelompok yang di dalam 

1 (satu) kelompoknya terdiri dari 30-50 anggota dilihat dari banyaknya kelompok 

dan anggota kelompok yang dibina maka tinggi pula resiko koperasi menangani 

kelompok yang mengalami wanprestasi. 

Sedangkan informasi yang penulis dapat dalam buku laporan 

pertanggungjawaban pengurus dan hasil pengawasan pengawas tahun 2016 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Kota Malang telah mempunyai 

dana cadangan resiko Rp. 1.054.529.017. Dana tersebut memang disiapkan untuk 

menanggulangi kerugian koperasi yang disebabkan oleh anggota wanprestasi. 

Dalam penggunaan dana cadangan resiko tersebut untuk menutupi kerugian 

koperasi yang disebabkan oleh wanprestasi, Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” menerapkan penyelesaian hukum non-litigasi dalam menyelesaikan 

wanprestasi anggota koperasi. Penggunaan penyelesaian hukum non-litigasi yang 

                                                           
   7 http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/Criana.php 
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diterapkan oleh koperasi didasari atas asas koperasi yaitu kekeluargaan untuk 

mencari penyelesaian berdasarkan hasil mufakat yang diharapkan dari pengguna 

penyelesaian hukum ini ditemukan kesepakatan antara para pihak. Apabila NPL 

menjadi 0% koperasi tidak perlu menggunakan cadangan resiko sehingga dana 

tersebut dapat dialihkan untuk kesejahteraan anggota. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Anggota Kelompok Koperasi Wanita 

Serba Usaha “Setia Budi Wanita” (Studi di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Kota Malang) 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pada Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung 

Renteng Anggota Kelompok Koperasi Di Koperasi Wanita Serba Usaha 

“Setia Budi Wanita” Di Kota Malang?  

2. Bagaimana Upaya Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian 

Simpan Pinjam Tanggung Renteng Anggota Kelompok Koperasi Di Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Di Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pada Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung 

Renteng Anggota Kelompok Koperasi Di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Di Kota Malang. 

2. Untuk Mengetahui Upaya Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian 

Simpan Pinjam Tanggung Renteng Anggota Kelompok Koperasi Di Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penulisan yang telah diuraikan penulis  

diatas, maka manfaat penulisan ini adalah : 

1) Secara teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mata kuliah hukum 

perdata dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dan 

instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian 

wanprestasi.  
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2) Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan bagi penulis untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum 

perdata mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian wanprestasi  dan 

penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan 

Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam membuat regulasi 

dengan membuat pertimbangan untuk peraturan perundang-undangan 

selanjutnya mengenai koperasi khususnya tentang penerapan sistem 

tanggung renteng. 

c. Bagi Koperasi Setia Budi Wanita Jawa Timur di Kota Malang 

Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan bagi Koperasi baik  pengurus dan 

pengelola agar dapat lebih memperbaiki sistem tanggung renteng. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh 

masyarakat Indonesia dan sabagai landasan informasi, pengetahuan bagi 

anggota Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Kota Malang-

Jawa Timur khusunya terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian 

wanprestasi. 
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E. Metode Pendekatan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau 

penulisan8.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

(Socio Legal Research). Artinya sebagai penelitian dengan menempatkan 

hukum sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari segi luarnya. 

Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku 

individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui penyelesaian wanprestasi simpan pinjam dengan 

menggunakan sistem tanggung renteng pada Koperasi Wanita Serba Usaha  

”Setia Budi Wanita” Jawa  Timur di Kota Malang. 9 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam wilayah Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 

Wanita”, beralamat di Jalan Raden Intan No.108, Arjosari Kota Malang. Alasan 

dipilihnya lokasi ini karena koperasi tersebut menggunakan sistem tanggung 

renteng dalam melakukan kegiatan simpan pinjam. Selain itu anggota kelompok 

terdapat wanprestasi. Maka dengan melakukan penelitian peneliti 

mengharapkan bisa mendapatkan data yang akurat dan valid. 

                                                           
   8 Abdulkadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

Hlm. 112. 

      9 Peter Mahmud Marzuki.(2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87 
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3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : Data Primer dan 

Data Sekunder. 

a. Data Primer  

Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara dengan responden, 

dokumentasi, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber yang berkaitan dengan objek wanprestasi. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah anggota kelompok maupun para pihak yang terlibat dalam 

upaya penyelesaian wanprestasi.  Dokumen di Koperasi Wanita Serba Usaha 

“Setia Budi Wanita” dengan pihak terkait yang mengalami wanprestasi yaitu 

Penanggung Jawab kelompok bermasalah, anggota yang memiliki kesulitan 

pembayaran kewajibannya dengan upaya yang telah dilakukan oleh koperasi  

dalam hal ini di wakili oleh Pengurus Koperasi, Penanggung Jawab 

Kelompok (PJ) dan Pengurus Pendamping Lapangan (PPL).10 

b. Data Sekunder  

Data yang hendak diperoleh berupa buku, jurnal, hasill penelitian terdahulu 

dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini. 

  

                                                           
   10 Hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Kelompok anggota kelompok 124 di Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung 

kepada responden dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan 

oleh penulis. Dengan metode wawancara penulis menetapkan populasi dan 

sampel. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah  : 

1. Dari Pihak Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 

2. Dari Penanggung Jawab Anggota Kelompok 

3. Dari Anggota Kelompok yang Wanprestasi  

Semua responden tersebut merupakan populasi sekaligus sampel yang 

dipilih dengan metode Purposive Sampling.  

b. Studi Dokumentasi  

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dari Koperasi Wanita Serba 

Usaha “Setia Budi Wanita” lebih lengkap dan akurat maka digunakan 

dokumentasi berupa catatan dokumentasi. 

c.  Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan 

kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik termasuk 

peraturan-peraturan perundang-undangan  yang dapat mendukung dalam 

proses penelitian.  
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Metode kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum 

berupa : 

1) Bahan Hukum Primer 

Berupa himpunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku 

seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Negara 

Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

19/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Berupa studi kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya ilmiah di 

bidang hukum dan lain sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukumprimer dan sekunder seperti 

jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar,internet, serta makalah-makalah 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

F. Analisis Data 

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu pemecahan 

masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang telah diperoleh dari 

studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan cara reduksi 

data. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan 
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fenomena yang menjadi pokok permasalahan yang melibatkan pihak Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” dengan Anggota Kelompok 124 dan 

Anggota Kelompok 200. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam 

analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari observasi, wawancara 

maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari 

hasil data lapang tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji 

dalam permasalahan. 11 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan 4 bab yang terdiri dari sub-sub bab, 

sitematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami 

penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori 

yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang 

dipaparkan oleh penulis. 

3. BAB III: PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang 

                                                           
        11  Nasution S, 1992, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, Hlm. 52 
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berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam pembahasan akan dikaitkan 

dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat. 

4. BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan 

suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum
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