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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 

1. Pengertian dan Asas Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi 

(cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja 

sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan 

dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat 

melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain 

dalam suatu kerangka kerja sosial.
16

 

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam 

bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya 

berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar 

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
17

 Definisi 

koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 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. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 
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beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan 

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggu 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi 

memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama 

atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk 

memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.
18

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan 

modal bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan 

usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan 

bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih 

mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu 

koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. 

Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosio ekonomi. Maka 

agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut 

definisi : 

1) Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurang-

kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama). 
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2) Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang 

mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama. 

3) Perusahaan koperasi, dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk 

suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola 

secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. 

4) Promosi anggota, perusahaan koperasi yang terdapat dalam 

organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk 

meningkatkan kegiatan ekonomi.
19

 

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa tiap-tiap koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut : 

(a) Adanya sekelompok orang yang berkepentingan ekonomis 

yang sama. 

(b) Memiliki dan membangun satu usaha bersama. 

(c) Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan 

utama dari kelompok. 

(d) Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari 

kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha 

bersama mereka.
20
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b. Asas Koperasi 

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong-

royongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan 

berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. 

Bergotong royong dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam 

dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang 

dipengaruhi keadaan dan tempat lingkungan berasaskan kekeluargaan 

dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi 

koperasi asas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan 

kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja 

tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi selalu untu 

kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting, 

karena koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain 

harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang 

diperoleh.
21

 

Asas Koperasi meliputi : 

(1) Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati 

nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk 

semua. 

(2) Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan 

dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama 
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tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk 

kesejahteraan bersama. 

Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi 

hendaklah merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan 

suatu kerja bersama dalam pelakasanaan kewajiban dan hak bantu 

membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah asas 

kekeluargaan dan kegotong royongan yang dinamis bantu 

membantu berdasarkan keadilan dan swasembada.
22

 

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi 

a. Tujuan Koperasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasaian pasal 3 disebutkan 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 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi 

Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan 

persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa 

pun dengan pihak mana pun juga. 

Tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan 
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kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui 

pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama 

dibandingkan dengan masyarakat umum.
23

 

Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang 

miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki 

nasib dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-

anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur 

adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
24

 

Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan 

anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta 

tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik 

bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk 

memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya. 

b. Fungsi Koperasi 

Fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu : 
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(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 soko 

gurunya. 

(4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
25

 

3. Prinsip-Prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-

ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai 

pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan 

“rules of game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip 

koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. 

Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan 

usaha berbeda dengan badan usaha lain.
26

 

Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang 

berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut : 
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1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa 

usaha masing-masing anggota 

4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal 

5) Kemandirian  

6) Pendidikan perkoperasian 

7) Kerja sama antar koperasi
27

 

4. Landasan Koperasi dan Perangkat Organisasi Koperasi 

a. Landasan Koperasi 

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan 

tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang 

memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta 

berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai 

tujuan dan cita-citanya. Tentang landasan-landasan koperasi dapat 

terbagi atas : 

1) Landasan Idiil Koperasi Indonesia 

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang 

digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. 

Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai 
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organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 

1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 

2) Landasan Strukturil dan Gerak Koperasi Indonesia 

Landasan strukturil Koperasi adalah tempat berpijak 

Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di 

dalam suatu Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di 

Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan 

ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya 

falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karena 

Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian terpenting 

adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk 

mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan 

hidup.
28

 

3) Landasan Mental Koperasi Indonesia   

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan 

dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat 

Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. 

Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang 

nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan 

saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang 
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statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong 

kemajuan. 

Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan 

kesadaran harga diri berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri 

dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam Koperasi harus tergabung 

ke dua landasan mental diatas, yaitu setia kawan dan kesadaran 

berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-

menghidup dan awas-mengawasi.
29

 

b. Perangkat Organisasi Koperasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 perangkat 

organisasi koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus, dan 

Pengawas. 

1) Rapat Anggota 

Rapat Anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan 

satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup 

buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan 

kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat 

diwujudkan sebagai berikut : 

(a) Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan 

pengurus serta Badan Pengawas. 

(b) Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta 

disahkan laporan pertanggung jawaban pengurus. 
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(c) Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dan saran serta pendapat 

dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuai haknya, 

yaitu anggota satu suara. 

(d) Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana-rencana koperasi 

untuk periode yang akan datang. 

(e) Dalam Rapat Anggota ini semua anggaran pendapatan dan 

biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para 

anggota. 

2) Pengurus Koperasi 

Pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, sekretaris, dan 

Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai 

dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para 

anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih 

dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili 

organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu 

masalah. 

3) Pengawas  

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh 

anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan bunyi Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengawas bertugas 

melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk 

organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam 

melakukan tugas-tugas tersebut pengawas menyusun laporan 
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tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke 

RAT. Karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji 

kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka 

jabatan ini tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.
30

  

5. Akreditasi Koperasi 

Dalam rangka mensyaratkan koperasi Departemen Koperasi setiap 

tahun mengadakan akreditasi terhadap koperasi-koperasi yang sudah 

terdaftar. 

Dengan akreditasi setiap tahun berarti pembinaan koperasi yang 

telah ada secara berkesinambungan. Kelemahan-kelemahan koperasi 

sebelumnya bisa diperbaiki menuju koperasi yang didambakan. Adapun 

mengenai akreditasi tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, 

yaitu : 

1) Koperasi dengan Akreditasi golongan A (baik). 

2) Koperasi dengan Akreditasi golongan B (sedang). 

3) Koperasi dengan Akreditasi golongan C (kurang). 

Koperasi yang mempunyai predikat golongan A, kepercayaan 

anggota, masyarakat terutama dunia usaha yang ada kaitan kegiatan bisnis 

dengan koperasi tersebut makin tinggi. Demikian juga pemerintah tidak 

ragu-ragu lagi memberikan fasilitas yang diperlukan koperasi sesuai 

dengan kemampuannya.
31
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B. Tinjauan Tentang AD/ART Koperasi 

1. Pengertian AD/ART Koperasi 

Anggaran Dasar (AD) adalah keseluruhan aturan yang mengatur 

secara langsung kehidupan  koperasi dan hubungan antara koperasi dan 

para anggotanya. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Himpunan 

peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
32

 Hal ini 

dimaksudkan untuk menjadi pegangan dan pedoman, baik bagi pengurus, 

maupun bagi anggota-anggotanya dan siapa saja yang terikat dalam 

koperasi itu. 

Anggaran dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang menjadi dasar dari pada seluruh kehidupan koperasi. 

Anggaran dasar dibuat oleh para anggota dan untuk anggota di dalam rapat 

anggota nantinya sebagai kekuasaan tertingi dalam kehidupan koperasi. 

Anggaran dasar merupakan buah dari perumusan para anggota sendiri 

yang diputuskan secara demokratis.
33

 Anggaran dasar juga dimuat didalam 

akta pendirian dari awal pembentukan koperasi sampai pembubaran 

koperasi. Berdasarkan pembentukannya, koperasi terbagi dua yaitu 

koperasi primer dan koperasi sekunder.
34

 Koperasi primer dibentuk 

sekurang-kurangnya 20 orang (calon anggota). Sedangkan koperasi 

sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Oleh karena itu, 
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anggaran dasar menjadi landasan daripada kehidupan demokrasi dalam 

koperasi. 

2. Pedoman dan Cara Penyusunan AD/ART  

a. Pedoman Penyusunan AD/ART 

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”.  Sedangkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 

tentang persyaratan dan Tatacara Pengesahaan Akta Pendirian dan 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyatakan. “ Menteri 

memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila 

ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi : (a) 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian; (b) tidak bertentangan dengan ketentuan 

umum dan kesusilaan”. 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 
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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.
35

  

b. Cara Penyusunan AD/ART 

1) AD/ART koperasi disusun oleh mereka yang akan mendirikan 

koperasi. 

2) AD/ART dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pembentukan 

Koperasi. 

3) Dalam penyusunan AD/ART koperasi, hal-hal berikut ini harus 

diperhatikan. 

(a) Isi atau materi yang dituangkan dalam AD/ART harus sesuai 

dengan tujuan dan kepentingan ekonomi anggota yang 

bersangkutan. 

(b) Setiap ketentuan yang dituangkan dalam AD/ART harus dapat 

dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para anggota, 

Pengurus, Pengawas, dan Pengelola koperasi. 
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(c) Mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi 

menyusun, menyepakati dan menyetujui isi atau materi yang 

dituangkan dalam Anggaran Dasar koperasi dan selanjutnya 

disahkan oleh Rapat Pembentukan koperasi atau Rapat 

Pengesahan Perubahan AD/ART koperasi. Apabila dipandang 

perlu, Rapat Pembentukan koperasi sekaligus dapat menyusun, 

menyepakati, dan menyetujui isi ART. 

(d) Penyusunan Anggaran Dasar dapat dikuasakan kepada 

beberapa orang pendiri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 

Rapat Pembentukan koperasi. Selanjutnya, yang bersangkutan 

diberi kuasa untuk menandatangani Anggaran Dasar, mengurus 

serta menyelesaikannya sampai memperoleh pengesahan Akta 

Pendirian koperasi sebagai Badan Hukum.
36

 

3. Tujuan  Penyusunan AD/ART 

1) Menunjukkan adanya tata kehidupan koperasi secara teratur dan jelas, 

yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota koperasi, dan 

kedudukannya kuat secara hukum, karena keberadaannya diatur dalam 

UU Nomor 25 Tahun 1992. 

2) Menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi 

dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, dan 

keuangan sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggota koperasi. 
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3) Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, 

manajemen, usaha, dan keuangan, baik oleh anggota, Pengurus, 

Pengawas, dan Pengelola koperasi. 

4) Menjadi dasar penyusunan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.
37

  

 

C. Pengaturan AD/ART Dalam Peraturan Perundang-Undangan  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 

Terkait ketentuan-ketentuan mengenai AD/ART terdapat di pasal-pasal 

sebagai berikut : 

1) Pasal 7 

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia.  

Pada ketentuan Pasal 7, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-

Undang ini dijelaskan : 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat 

tetap kantor Koperasi. 
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2) Pasal 8 

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. 

Pada ketentuan Pasal 8, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-

Undang ini dijelaskan : 

i. Huruf h (Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan 

terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai 

dengan tujuannya). 

ii. Huruf j (Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur 

secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan 

terhadap Pengurus, Pengawas, dan Anggota yang melanggar 

ketentuan Anggaran Dasar).  
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3) Pasal 12 

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota. 

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut 

penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi 

dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. 

Pada ketentuan Pasal 12, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-

Undang ini dijelaskan : 

Ayat (2) 

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang 

mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, 

yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan 

perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam 

hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan 

pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal 

pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran 

Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan 

perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam 

ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk 

berusaha di segala bidang ekonomi. 

4) Pasal 18 

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi 
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yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar. 

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, 

dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

Pada ketentuan Pasal 18, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-

Undang ini dijelaskan : 

Ayat (1) 

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-

seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi 

Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus 

bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat 

membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak 

disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya 

Koperasi tercatat. 

Ayat (2) 

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan 

dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya 

dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota 

luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk 
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Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar 

biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Pasal 19 

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan 

ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. 

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. 

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. 

(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap 

Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. 

Pada ketentuan Pasal 19, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-

Undang ini dijelaskan : 

Ayat (3)  

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat 

dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi 

anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang 

melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal 

anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat 

diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam 

Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara 

kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka 

untuk menjadi anggota. 
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6) Pasal 20 

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban : 

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; 

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh 

Koperasi; 

c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas 

asas kekeluargaan. 

      (2) 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 di luar 

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.  

Pada ketentuan Pasal 20, selanjutnya dibagian penjelasan 

Undang-Undang ini dijelaskan : 



38 

 

       Ayat (1) 

Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi anggota 

Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. 

Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa 

sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh 

Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk 

mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula 

dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat 

pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor 

penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting 

bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihaara 

kebersamaan. 

7) Pasal 22 

(1) Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Koperasi. 

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur 

dalam Anggaran Dasar.  
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan 

Dan Tata Cara Pengesahaan Akta Pendirian Dan Perubahan 

Anggaran Dasar Koperasi 

Terkait ketentuan-ketentuan mengenai AD/ART terdapat di pasal-pasal 

sebagai berikut : 

1) Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

(1) Akta pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh 

para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat 

anggaran dasar Koperasi; 

(2) Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat 

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

(3) Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab 

meliputi koperasi dan pembinaan pengusaha kecil. 

2) Pasal 11 

(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan 

keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu; 

(2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, keputusan 

Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar hanya dapat 

diambil apabila dihadiri oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari 

jumlah seluruh anggota koperasi; 
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(3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar 

Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling 

kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir. 

Pada ketentuan Pasal 11, selanjutnya dibagian penjelasan Peraturan 

Pemerintah ini dijelaskan : 

Ayat (2) 

Perubahan Anggaran Dasar pada prinsipnya diserahkan 

pengaturannya pada Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. 

Namun demikian, apabila Anggaran Dasar tidak mengatur 

mengenai perubahan Anggaran Dasar atau mengatur dengan 

persyaratan yang lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini, maka ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.  

 

3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Rapat Anggota Koperasi 

1) Pasal 4 

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam 

pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip 

demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola 

koperasi; 
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(2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan 

dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya; 

(3) Dalam Rapat Anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang 

tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu 

hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan; 

(4) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan 

secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota 

koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar 

anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar; 

(5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar / 

Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus koperasi; 

2) Pasal 5 

Rapat Anggota berwenang : 

a. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan 

usaha serta keuangan koperasi; 

b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar; 

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan 

Pengawas; 

d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; 
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e. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban 

Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; 

f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban 

Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya; 

g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; 

h. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan 

pembuburan koperasi; 

i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam 

Anggaran Dasar. 

3) Pasal 9 

(1) Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan 

Pengawas; 

(2) Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang 

tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir; 

(3) Rapat Anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil 

yang mendapat mandate tertulis dari rapat anggota koperasi yang 

menjadi anggotanya; 

(4) Penyelenggara Rapat Anggota adalah pengurus atau panitia 

penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang 

diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga; 

(5) Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris 

rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus 

dan pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.  
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D. Tinjauan Umum Terhadap Pengawasan Koperasi 

1. Badan yang berwenang Mengawasi Koperasi 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang 

membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kementerian 

Koperasi, dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) yang sejak tanggal 27 Oktober 

2014 dijabat oleh AAGN Puspayoga.
38

 

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan 

Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon 

I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu : Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan 

menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan tugas, 

Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah; 

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menengah; 
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3) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 

5) Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di 

bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
39

 

E. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 

kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu : 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.
40

 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama 

harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. 

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 

sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan 

adalah efektif.
41

  

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “Taraf kepatuhan yang tinggi 

adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 

hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 
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berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan 

hidup.”
42

  

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. 

2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum). 

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh 

polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini meliputi sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, 

kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional. 
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4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan). 

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 

5. Faktor  kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup). 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 

suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.
43

 

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sebuah sistem 

hukum, pertama mempunyai struktur. Kedua memiliki substansi, meliputi 

aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. 

Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti 

keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di 
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dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, 

nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. 

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya 

hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 

menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus 

digunakan.
44

 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 

kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya 

sesuatu yang diterapkan dalam hukum ini.
45

 

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana 

seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas 

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia 

sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.
46

 Selain itu Wiiliam Chamblish 

dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum 

dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua 

ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.
47

 

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan 

suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 

perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat 
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jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam 

teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan 

kaitannya antara law in the book dan law in action.
48
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