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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dari masa

penjajahan pada tahun 1945, memiliki hukum dasar konstitusi negara berupa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan

berideologikan Pancasila. Baik Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) maupun Pancasila keduanya memiliki tujuan dan

pemahaman yang serupa mengenai kesejahteraan rakyat yang harus dicapai secara

merata bagi seluruh rakyat indonesia serta berasaskan kepada kebersamaan,

kekeluargaan dan gotong royong.

Jiwa gotong royong telah lama dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu

semangat nasionalisme yang telah mereka pahami dan terapkan bahkan sebelum

jaman penjajahan, dan semangat tersebut semakin menggebu mana kala

dihadapkan pada tujuan demi mencapai kemerdekaan. Gotong royong sendiri

berasal dari kata gotong yang berarti bekerja, dan royong yang berarti bersama,1

yang dapat diartikan bahwa gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama

demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang didambakan.

Asas kebersamaan secara jelas disebutkan di dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi bahwa

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gotong royong, http://kbbi.web.id/gotong%20royong (diakses
14 Februari 2017, pukul 12.35 wib).
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perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa asas-asas tersebut tercermin dalam setiap

sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu tidak hanya dalam kehidupan

sosial bermasyarakat melainkan meliputi pula bidang perekonomian.

Pasal 33 tersebut secara garis besar mengatur tentang demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, serta mengutamakan kemakmuran bagi masyarakat

dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan Pemerintah dalam rangka mencapai

kemakmuran, kemajuan dan keseimbangan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Asas

kekeluargaan dalam pasal tersebut kemudian dicerminkan dalam bentuk

“Koperasi” sebagai bentuk ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang

maju, adil dan makmur.2

Koperasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan roda

perokonomian nasional, dan berjalan berlandas pada falsafah yang digagas oleh

founding father Indonesia yaitu semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Cikal-bakal perkoperasian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan

dengan diberlakukannya “culturstelsel” yang mengakibatkan penderitaan bagi

rakyat, terutama bagi para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut

menimbulkan sebuah gagasan dari seorang patih Purwokerto yaitu Raden Ario

Wiriatmadja untuk membantu mengatasi kemelaratan rakyat dengan cara

menolong pegawai dan orang kecil dengan mendirikan “Hulpen Spaaren

Laudbouwcredeet” serta rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank-bank desa.3

2 Moh. Hatta, Meninjau Masalah Koperasi, (Jakarta : Pembangunan, 1954), hal. 25.
3Titik Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 27.



3

Pada tahun 1908 perkumpulan Budi Utomo lahir dan didirikan oleh Raden

Soetomo yang programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk

menyejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri kecil dan

kerajinan.4 Di tahun 1915 lahir Undang-undang Koperasi yang pertama  yang

isinya sama dengan Undang-undang Koperasi di Negeri Belanda, sebelum

akhirnya diubah pada tahun 1925.5 Baru setelah kemerdekaan Republik Indonesia

pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dapat menentukan pilihan

kebijakan ekonominya dengan mengubah sistem perekonomian liberal kapitalistik

menjadi tata perekonomian yang semangatnya sesuai sebagaimana tercantum pada

Pasal 33 dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan pada tahun 1967 dikeluarkanlah peraturan yang mengatur secara khusus

mengenai perkoperasian di Indonesia yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 No. 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967

No. 2832.

Pada era tersebut, agar perkembangan koperasi sejalan dengan semangat

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemerintah melakukan reorganisasi dengan memisahkan jawatan koperasi dan

perdagangan, dan pada masa ini koperasi berkembang pesat sebelum akhirnya

mengalami perubahan yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-undang

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti undang-undang

terdahulu.

4Ibid.
5Ibid.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan.

Berbeda dengan bentuk usaha lainnya seperti perseroan terbatas, usaha

rakyat dalam bentuk koperasi memiliki perbedaan yang pokok dimana koperasi

berasaskan pada kebersamaan, sedangkan perseroan terbatas berasaskan pada

individualitas demi mendapatkan keuntungan semata khususnya dalam hal

kepemilikan saham. Koperasi sejatinya tidak sekedar entitas ekonomi semata,

namun juga bertujuan sebagai pencapaian aspirasi sosial dan budaya seperti yang

tertuang dalam International Cooperative Identity Statement (ICIS).6

Beberapa hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain

non koperasi, diantaranya yaitu7:

1. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana

perusahaan non koperasi,

2. Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non koperasi, suara ditentukan

oleh besarnya jumlah saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham,

dalam koperasi setiap anggota memiliki jumlah suara yang sama, yaitu satu

6 Dodi Faedlulloh, Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di
Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inskonstitusional, IJPA-The
Indonesian Journal of Public Administration, Volume 2 No. 2,
journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik, November 2016.
7 M. Iskandar Soesilo, Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia, (Jakarta : RMBOOKS, 2008), hal.
12.
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orang mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan (one man one vote, by

proxy),

3. Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (owner-user), oleh

karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan

berkaitan dengan kepentingan dan atau kebutuhan ekonomi anggota. Berbeda

dengan badan usaha non koperasi dimana pemegang saham tidak harus

menjadi pelanggan, dan badan usahanya tidak perlu harus memberikan atau

melayani kepentingan ekonomi pemegang saham,

4. Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang

setinggi-tingginya. Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat

pelayanan ekonomi uang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota,

5. Anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa hasil usaha sebanding dengan

besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya,

sedangkan pada badan usaha non koperasi, pemegang saham memperoleh

keuntungan sebanding dengan saham yang dimilikinya.

Atas perbedaan tersebut maka secara substansial, koperasi memiliki

beberapa prinsip diantaranya yaitu8:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota,

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan

8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan: Buku Kesatu,
(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 305-306.
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e. Memiliki kemandirian.

Bidang usaha yang digeluti dalam dunia koperasi merupakan usaha yang

berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan

kesejahteraan anggota. Selain itu, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi serta

dapat pula dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan

anggota koperasi. Dengan demikian Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan

berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.9

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer maupun sekunder. Koperasi

primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang,

sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan koperasi10. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-

undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi primer dibentuk oleh

sekurang-kurangnya 20 orang yang telah memenuhi persyaratan, dan koperasi

sekunder dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi yang dapat terdiri

atas koperasi sejenis atau berbagai jenis atau tingkatan.

Baik koperasi primer maupun sekunder, berdasarkan pada bunyi

ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, koperasi didirikan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran

Dasar, yang didalamnya memuat sekurang-kurangnya:

a. Daftar nama pendiri

b. Nama dan tempat kedudukan

c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

9 Pasal 43 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
10 Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
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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.

Meski akta pendirian koperasi harus memuat Anggaran Dasar, namun isi

pasal tersebut tidak mengisyaratkan diharuskannya akta pendirian koperasi harus

berbentuk akta otentik atau notariil, dan tidak pula dijelaskan secara tegas tentang

bagaimana tata cara pembuatan akta pendirian tersebut. Akta pendirian koperasi

hanya diisyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa dengan akta dibawah

tangan atau akta otentik,11 hingga menimbulkan ketidakseragaman dalam hal

pembuatan akta pendirian antara koperasi yang satu dengan yang lainnya.

Untuk membenahi ketidakseragaman yang ada sebelumnya serta untuk

memberikan kepastian hukum, pada tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.

98/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi yang

menunjuk Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, dengan pemberian

kewenangan kepada Notaris untuk pembuatan akta yang meliputi akta pendirian

koperasi, akta perubahan Anggaran Dasar koperasi, dan akta-akta lain yang terkait

dengan koperasi. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut maka kedudukan

11 Hendrik Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, (Yogyakarta : Andi,
2005), hal. 29.
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akta koperasi yang semula tidak dibuat secara seragam karena tidak adanya

kejelasan yang pasti di dalam undang-undang pengenai pembuatan akta pendirian

koperasi tersebut, kini menjadi akta yang bersifat notariil yang sudah terjamin

akan kepastian hukumnya atas akta tersebut.

Meski kewenangan untuk pembuatan akta koperasi diberikan kepada

Notaris, namun tidak semua Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta

koperasi, melainkan hanya Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan

sesuai peraturan jabatan notaris dan telah memiliki sertifikat pembekalan di

bidang perkoperasian yang telah ditanda tangani oleh Menteri dan terdaftar di

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah saja yang memiliki

kewenangan tersebut. Atau dengan kata lain hanya Notaris Pembuat Akta

Koperasi (NPAK) saja yang memiliki kewenangan untuk membuat akta koperasi.

Adapun aturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Notaris

sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Surat

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia No. 98/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi merupakan Pejabat Umum yang diangkat

berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberikan kewenangan antara lain

untuk membuat akta pendirian, akta perubahan Anggaran Dasar dan akta-akta

lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.12 Dalam hal ini Notaris pembuat

akta koperasi berkududukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik

jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait proses

12 Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia No. 98/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi.
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pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan

kegiatan koperasi dan bertanggung jawab atas otentitas akta-akta yang dibuatnya.

Sebelum akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta

Koperasi (NPAK), para pendiri harus terlebih dahulu mengadakan rapat persiapan

pembentukan koperasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang pendiri

(untuk koperasi primer) dan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi yang

diwakili oleh pengurus yang diberikan kuasa (untuk koperasi sekunder). Adapun

bahasan yang termuat dalam rapat tersebut yaitu terkait:

a. rencana pembentukan koperasi

b. nama koperasi;

c. rancangan Anggaran Dasar koperasi;

d. usaha koperasi;

e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;

f. pemilihan pengurus; dan

g. pemilihan pengawas.

Setelahnya, dilakukan penyuluhan oleh pihak penyuluh perkoperasian baik

dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. Dalam rapat tersebut dapat

dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah. Notaris dalam hal ini mencatat pokok-pokok hasil dari pembahasan

yang disepakati dalam rapat untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Rapat

tersebut dilakukan guna menetapkan Anggaran Dasar koperasi yang hasilnya

kemudian dibuat dalam berita acara rapat pendirian koperasi, atau notulen rapat

pendirian koperasi, yang akan diberikan oleh para pendiri atau kuasanya kepada

Notaris untuk keperluan pembuatan akta pendirian koperasi.
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Setelah akta pendirian koperasi dibuat, para pendiri koperasi maupun

kuasanya mengajukan pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi secara

tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris. Pejabat yang berwenang

yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.

01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan

Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pejabat yang

berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan

pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi.

Menteri dalam hal ini tidak hanya berwenang untuk memberikan

pengesahan tetapi juga penolakan terhadap pengesahannya. Dan suatu koperasi

baru akan mendapatkan status badan hukumnya setelah permohonan tersebut

diterima dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah. Pejabat yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini ada yang didelegasikan

kepada Dinas/Kantor teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun ada

beberapa daerah yang disahkan sendiri oleh Gubernur, Bupati maupun Walikota.13

13Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka
Pengesahan Akta Pendirian , Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi
dan Kabupaten / Kota.
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Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, secara langsung berpengaruh terhadap perkoperasian di Indonesia

khususnya pada bagian lampiran huruf q pembagian urusan pemerintahan bidang

koperasi, usaha kecil dan menengah yang menyebutkan bahwa akta pendirian,

perubahan Anggaran Dasar, dan pembubaran koperasi kewenangannya berada di

Pemerintah Pusat, tidak  lagi di delegasikan kepada Gubernur, Bupati, maupun

Walikota yang sebelumnya berperan selaku penerima penyelenggaraan tugas

pembantuan.

Pemerintah dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi

berlangsungnya praktek perkoperasian yang benar di seluruh pelosok tanah air

khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan

koperasi, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi merupakan aturan

kebijakan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan

beberapa peraturan terkait seperti : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran

Koperasi oleh Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang
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Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi tersebut mengatur

ketentuan-ketentuan dalam rangka memberikan landasan kepastian hukum dalam

pelaksanaan perkoperasian bagi para pihak dalam rangka melakukan pendirian,

perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, maupun pembubaran koperasi.

Berdasarkan hal-hal yang penulis telah uraikan diatas, maka penulis

berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul penelitian : PENGATURAN

ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH NO. 10/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG

KELEMBAGAAN KOPERASI TERHADAP PEMBUATAN AKTA

PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka

dalam penelitian ini akan difokuskan kepada beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah atas

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi terhadap

pembuatan akta pendirian yang dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta

Koperasi setelah peraturan menteri tersebut diberlakukan?

2. Bagaimanakah dampaknya terhadap akta pendirian koperasi yang dibuat

sebelum Peraturan Menteri Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
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dan Menengah No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan

Koperasi diberlakukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan yang dilakukan

oleh Pemerintah atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

terhadap pembuatan akta pendirian yang dilakukan oleh Notaris Pembuat

Akta Koperasi setelah Peraturan Menteri tersebut diberlakukan.

2. Untuk mengetahui dampak pengaturan atas Peraturan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Kelembagaan Koperasi terhadap akta pendirian koperasi yang dibuat

sebelum Peraturan Menteri tersebut diberlakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan

sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang

menyangkut mengenai Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan

informasi kepada masyarakat pada umumnya dan Notaris pada khususnya

untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Notaris

Pembuat Akta Koperasi  (NPAK).




