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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan situasi politik, ekonomi, hukum, dan teknologi dewasa 

ini mendorong banyak pihak, terutama lembaga-lembaga keuangan yang ada 

di Indonesia untuk ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi guna mewujudkan masyarakat sejahtera sesuai dengan 

cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 45) . Suatu sistem perbankkan yang kuat merupakan hal 

mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu bangsa, untuk 

mewujudkannya diperlukan upaya mobilisasi sumber daya keuangan dan 

pengalokasian penggunaan dana yang cepat.  

Disini koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan 

salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan 

perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi 

kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa saat ini perkembangan 

koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju, seperti Jepang. Salah satu 

penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
1
 

Koperasi berasal dari perkataan Co dan Operation, yang mengandung 

arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu menurut Undang-
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Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat 

didefinisikan sebagai berikut : Koperasi adalah “Badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sedangkan 

tujuan koperasi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa 

“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 Pacasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
2
 

Perkembangan koperasi pada saat ini memang masih jauh dari 

harapan. Koperasi-Koperasi yang ada masih belum mampu bersaing secara 

sehat dengan badan-badan usaha yang lain. Satu hal lagi yang perlu disadari 

adalah bahwa perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari seperangkat 

nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas koperasi. Landasan dan 

asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna 

menopang pertumbuhannya.
3
 

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai 

berikut : 

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. 

Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil 

yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi. 
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2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, 

sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan 

diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai 

landasan strukturil. 

3. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling 

tolong-menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi 

dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus 

bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian 

ini dikenal sebagai asas koperasi.
4
     

Setelah koperasi mempunyai landasan yang kuat sesuai uraian diatas 

diharapkan koperasi mampu bersaing dengan usaha-usaha lannya. Sehingga 

koperasi tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan menjadikannya 

sebagai tumpuan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya koperasi 

dalam perekonomian telah diakui oleh umum. Yang sering dilupakan adalah 

arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Pada koperasi, 

prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan sebelum rakyat mengenal 

prinsip-prinsip demokrasi politik. Dalam mendirikan koperasi saat melakukan 

pekerjaan seluruhnya, anggota menjadi paham akan cara-cara yang 

demokratis. Mereka belajar bahwa kelompok yang kecil harus tunduk kepada 

keputusan sekelompok yang lebih besar. Sebaliknya kelompok yang lebih 

besar haruslah mempunyai penghargaan pula terhadap kelompok yang kecil. 

Hal ini menambah keyakinan dan kesadaran “orang kecil” bahwa suaranya 
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adalah sama dengan “orang besar”. Dalam koperasi, setiap orang mempunyai 

hak yang sama, dan semua orang yang sanggup memikul tanggung jawab 

dijamin akan mendapat hak-hak yang setimpal. Mereka yang mengambil 

bagian fiktif dalam pekerjaan koperasi diserahi pekerjaan-pekerjaan yang 

sebelumnya itu tidak pernah dipercayakan kepada mereka.
5
  

Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi 

rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola 

koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang 

peran, misi dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi 

adalah suatu usaha “Dari kita dan untuk kita”, harus dapat membawa manfaat 

tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas.
6
 

Agar dapat bersikap proaktif, koperasi tentu dituntut untuk memiliki 

rumusan strategi yang jelas. Artinya, selain harus memiliki tujuan dan sasaran 

usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut untuk merumuskan 

strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sebagai misal, 

guna mendukung peningkatan profesionalitas usahanya, maka setiap koperasi 

harus secara tegas menentukan misi usahanya
7
. Hal demikian akan mendorong 

tumbuh dan berkembangnya motivasi masyarkat luas, sehingga koperasi 

benar-benar mampu menjadi semangat usaha baru bagi masyarakat.
8
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 Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan 

kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja 

sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada 

pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala 

yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas 

keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-

sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah 

hidup mereka bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.
9
 

Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan atau 

usaha yang sama merupakan potensi dasar untuk membentuk atau mendirikan 

koperasi primer. Dengan mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang No.25 Tahun 

1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh 

sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh 

sekurang-kurangnya 3 koperasi.
10

  

Pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang 

bersepakat bergabung, mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya di 

dalam wadah koperasi. Wujud kesepakatan untuk mengikatkan diri di dalam 

wadah koperasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Anggaran 

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian, 

AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman 
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bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata 

kehidupan organisasi maupun usaha.
11

 

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan, 

“Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) 

dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar”. Dari 

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, AD mempunyai kedudukan yang 

sangat menentukan dalam pendirian koperasi, khususnya koperasi yang 

mendapat pengakuan / pengesahan dari Pemerintah. 

AD yang sudah disahkan tersebut, selanjutnya menjadi pedoman dan 

pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan koperasi bersangkutan. 

Peraturan tersebut dapat bersifat internal, misalnya peraturan yang mengatur 

manajemen, seperti hubungan Pengurus dan anggota, hubungan Pengurus dan 

Pengelola dan sebagainya. Disamping itu, dapat pula bersifat eksternal, 

misalnya dalam bentuk perjanjian / perikatan dengan pihak ketiga, seperti 

perjanjian kredit, kerjasama usaha, kerjasama manajemen, dan sebagainya. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992, yang berwenang menetapkan AD koperasi adalah Rapat 

Anggota. Dengan demikian, anggota melalui forum tertinggi organisasi 

koperasi, menentukan isi, bobot, dan kualitas AD ini. Karena itu, anggota 

harus memahami benar segala sesuatu mengenai perkoperasian, termasuk hak 

dan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sehingga 

perumusan AD dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk 
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memudahkan perumusan AD koperasi, baik bagi koperasi yang akan berdiri 

maupun koperasi yang akan mengadakan perubahan AD.
12

   

Untuk pembuatan AD Koperasi harus berdasarkan ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang 

menyatakan “Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

memuat sekurang-kurangnya :  

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 pembagian sisa hasil usaha; 

j. Ketentuan mengenai sanksi. 

 Karena ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus 

tertuang dalam AD Koperasi di Indonesia. Ketentuan tersebut haruslah sesuai 

dengan AD Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya karena AD 

Koperasi merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, dan harus disusun 

secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun.  
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Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil studi pendahuluan 

dilapangan, penulis mendapatkan 2 jenis koperasi primer yaitu Koperasi Serba 

Usaha Manunggal Abadi dan Koperasi Karyawan Sari Madu. Pada kedua 

koperasi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara AD/ART Koperasi dengan 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 dan Pelaksanaan dalam menjalankan koperasi ada yang tidak 

berdasarkan AD/ART yang telah dibuat oleh masing-masing Koperasi 

tersebut. Atas dasar uraian latar belakang diatas berdasarkan peristiwa yang 

terjadi dilapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengangkat penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN YURIDIS 

SOSIOLOGIS TENTANG KESESUAIAN AD/ART KOPERASI 

DITINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 

1992 TENTANG KOPERASI DAN PELAKSANAANNYA 

(Studi di Koperasi Serba Usaha “Manunggal Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG 

Kebon Agung” Kabupaten Malang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan bagi peneliti 

sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada 

satu permasalahan pokok. Perumusan masalah yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kesesuaian AD/ART Koperasi Serba Usaha “Manunggal 

Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” Kabupaten Malang 
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ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Koperasi ? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan AD/ART di Koperasi Serba Usaha 

“Manunggal Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” 

Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun permasalahan yang telah dirumuskan maka lahir tujuan yang ingin 

dicapai, berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari dituliskan skripsi ini 

ialah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian AD/ART Koperasi Serba 

Usaha “Manunggal Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” 

Kabupaten Malang ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Tentang Koperasi. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan AD/ART di Koperasi Serba 

Usaha “Manunggal Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” 

Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengurus Koperasi 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil serta menyusun kebijakan koperasi secara baik guna untuk 

memperbaiki kinerja koperasi dengan menerapkan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

 



10 

 

2. Bagi Anggota Koperasi 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi anggota koperasi 

untuk memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi 

dalam melaksanakan kegiatan koperasi. 

3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum 

untuk memahami aspek hukum yang harus dipahami apabila ingin menjadi 

calon anggota koperasi. 

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan 

teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan melihat praktek yang 

ada kemudian memperdalam pengetahuan dan memperluas cara berpikir 

peneliti. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Hukum khususnya Koperasi dan 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk bahan penulisan hukum lebih lanjut. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian (research) merupakan rangkaian ilmiah dan karena itu 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan 

permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang 
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ada. 
13

 Tujuan dari penelitian itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

yang berarti memperoleh pengetahuan yang baru, memperluas dan menggali 

lebih dalam terhadap fakta yang sudah ada. Penelitian hukum merupakan 

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu denganjalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul 

di dalam gejala yang bersangkutan.
14

 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

menggunakan sistem pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini 

berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, 

atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek hukum dalam penelitian 

yuridis sosiologis adalah mengenai beberapa hal : 

a. Efektifitas aturan hukum 

b. Kepatuhan terhadap aturan hukum 

c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum 

d. Implementasi aturan hukum.
15
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2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai tempat untuk mencari 

data yang berhubungan untuk penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha 

“Manunggal Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung”   

Kabupaten Malang. Penetapan lokasi penelitian karena adanya 

permasalahan terkait yang akan diteliti oleh penulis maka dari itu penulis 

menetapkan tempat penelitian di Koperasi Serba Usaha “Manunggal 

Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung”  Kabupaten Malang. 

Selain itu juga penetapan lokasi diperlukan untuk mengetahui terkait 

keefektivitasan koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Koperasi dan Pelaksanaan AD/ART dalam masing-masing 

koperasi tersebut. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

sumber pertama dalam hal ini data primer yang diperoleh dari catatan 

hasil wawancara yang diperoleh di Koperasi Serba Usaha “Manunggal 

Abadi” dan Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung”  Kabupaten 

Malang yang terkait permasalahan yang akan dibahas. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel 

ilmiah serta jurnal penelitian terdahulu sebagai data pelengkap sumber 

data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang 

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, 

hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-
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dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, undang-

undang yang menjadi sumber data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview atau wawancara langsung, dimana dalam proses 

pengumpulan data disini peneliti menggunakan teknik wawancara 

dengan bertatap muka langsung kepada para pihak yang bersangkutan 

yaitu melakukan wawancara dengan Abdul Rauf selaku Pimpinan dan 

para staf Koperasi Serba Usaha “Manunggal Abadi” dan peneliti juga 

melakukan wawancara dengan H. Supangkat selaku Pimpinan dan para 

staf Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” Kabupaten Malang yang 

berwenang pada instansi tersebut, bertujuan agar dapat memperoleh 

informasi secara riil dan detail karena berhubungan langsung dengan 

pihak yang bersangkutan. 

b. Studi Dokumentasi, dimana dalam teknik ini peneliti mengumpulkan 

sumber data tertulis atau gambar yang berupa dokumen resmi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti salah satunya 

mengenai AD/ART Koperasi. 

c. Studi Pustaka, dalam hal ini penulis melakukannya dengan mencari 

literature buku-buku dan jurnal yang menunjang fokus penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis 

adalah menganalisa secara deskriptif kualitatif, yang dimana deskriptif 

kualitatif menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam 
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bentuk kalimat yang teratur , logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, kemudian 

disusun dan dilakukan penyusunan serta pengolahan data sehingga 

menghasilkan suatu sajian data yang nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari solusi suatu permasalahan yang telah dibahas.  

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan adalah sistematika penulisan hukum yang 

bentuknya dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang masing-masing 

menjelaskan mengenai permasalahan yang diuraikan sebagai berikut : 

Bab I   : Pendahuluan 

  Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, 

dan sistematika Penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

terkait dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya 

tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan tentang 

AD/ART koperasi, tinjauan umum tentang UU No.25 

Tahun 1992 tentang koperasi,  tinjauan umum tentang 

pengawasan koperasi, serta pengertian-pengertian 

pendapat para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan yang memuat tentang kesesuaian 

AD/ART Koperasi Serba Usaha “Manunggal Abadi” dan 

Kopkar Sari Madu “PG Kebon Agung” Kabupaten 

Malang ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Koperasi, Pelaksanaan AD/ART di 

Koperasi Serba Usaha “Manunggal Abadi” dan Kopkar 

Sari Madu “PG Kebon Agung” Kabupaten Malang. 

Kemudian data-data hasil penelitian akan dijabarkan dan 

dianalisa sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti diatas. 

Bab IV : Penutup 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang 

telah diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. 




